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azilli fabrikası yarın 
işletmiye açılıyor 

~ t db. 
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Açılma törenini yapacak olan 
r\arşı e ır er h t b .. N ·ıı· .d. 

Falih Rıfkı ATAY eye ugun azı Jye gı ıyor 
Baldvin kendi seçmenleri ile 

'~dalaşırken: "- Demokrasiler, 
llızarn, disiplin ve otoritenin yal
~ız diktatöryalara bas olmadığını 
kbat etmelidirler." diyordu. Nyon 
onferansı, bir meseleyi kati ve 

Sahuk hal etmek hususunda d~ 
ltıokrasiler lehine bir misal teşkil 
eder. Ricat ve taviz sisteminin ni
taYet bulacağına delalet eden haş
d a alametler de var. lki büyük 
. en:ıokrasi, İngiltere ve Fransa, 
~tnparatorluklarmı müdafaa etme
ı~ ~e azm etmişlerdir. İngilizlerin 
ılıstinde, ve fransızların kendi 

tfrikalarında aldıkları tedbirler, 
u alametlerdendir. Londra ve Pa

tis gerek Filistin, gerek Tunus ve 
~ezayirdeki karğaşaları dış tah
rıklere atfetmektedirler. Fas, Ce
ıayir ve Tunus idarelerini bir el:en kullanmak üzere Afrikaya gi-
~n eski h'lşvekil Saro, vazifesi

llın hu tahriklerin önüne geçmek 
olduğunu söylemiştir. 

Hep barışın müdafaasına çalış
~ğını söyliyen iki cepheden biri, 
\ er zamandan daha kati bir lisan-
\, nıilletler cemiyetine, kollektif 

etnniyet ve bölgelik paktlar siste
tnine düşman olduğunu ilan edi
l'or; bilakis yeni zamanlar nizamı
nı hu esaslar üzerine kurmak da
~ll.aından caymayan ikinci cephe 
lıe, belki ilk defa olarak, çarpış
tnaktan çekinmiyeceğini his ettiri
)or ve olanca hızı ile silahlanmak
ta devam ediyor. 

Uzak şark ve ispanya faciaları 
nihayet bulmadıkça, esaslı her 
hilngi bic neticeden bahsetmek a
bes olur. Avrupa kıtası ile Avrupa 
kxtasınm birer ucunda enternasyo
tıal hak ve adalet namına ne var
la hepsinin çiğnendiğini görüyo
?\lz. insanlık bu bölgelerde orta 
~ğa dönmüştür. Bu harhlerden bi
ti doğrudan doğruya, diğeri de o

ttun emperyalizm menfaatlerinin 
biiYük bir kısmım tehdid ediyor. r e~likelerin ve karışıklık ihtimal-
erınin çokluğu, hakiki barışçılar 

Cephesinde gördüğümüzü söyledi
ilıniz azimli dayanışma ve yar
~llnlaşmamn daha fazla kuvvet
endirilmesini emretmektedir. Bu
f.iinkü şartlar içinde en büyük teh
i ~ke, kararsızlık, ricat ve taviz p~ 
•tikasıdır. 

Şehrimize 
Gelirken 

ll. Metakıcu'ın yanımla kimler 
bulanacak? 

Atin~ 7 (A.A.) - Başvkil B. Me
taıt&aa[n Ankara yolculuğunda kendisi. 

ile 11.Şağıdaki zatlar refakat edecektir. 

Orta elçi B. Papadailıis, hariciye ne. ' 

:~teti daire direktörlerinden BB. Roma
os, l<:ustas ve Andrulis, Başvck!let 

=<t\reri binbaşı Erbili$, har.kiye nezare• 

ilteşelerinden B. Papadopulos. 

~it.ti~ ajansı genel direktörü, B. Ve-
1 

e.Uuı de heyete refakat edecektir. 

Dokuma tezgahlarınJ an bir görünüş 

Naziıti fabrikamızın açılına töreni 
yarın yapılacaktır. Sümer Bank tara
fından beş yıllık endüstri programı mu
cibince kurulan pamuklu fabrikalarının 
dördüncüsü bulunan Nazilli fabrikası. 

nın temeli, 24 eylül 935 de atılmıştı. 
Bugün fabrikanın bütün hazırlıkları 

tamamlanmıştır. Açılma törenini yapa
cak olan heyet bugün şehrimizden hare
ket edecektir. 

Yeni fabrikamız hakkında 
birkaç rakam 

İlk çalışma tecrübelerine bir ay ön· 
ce başlamış olan Nazilli fabrikasının, 

İzmir fuarındaki Sümer Bank pavyonun
da teşhir edilmiş olan basmaları, gerek 
bezin cinsi ve gerekse emprimesinin gü
zelliği itibariyle çok beğenilmiş ve tak
dir edilmiştir. 

29.500 iğ ve 768 tezgaha malik olan 
bu .fabrika Kayseri kombinasından son-

( Sonu 4 üncü sayfada) 

Sancakta 
• 

seçım 

Milletler Cemiyeti 
komisyonu seçildi 

Cenevre, 7 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti Konseyi İskenderun sancağın
da yapılacak ilk seçimi kontrola memur 
beş kişilik komisyonun azasını tayin et.. 
miştir. ~ 

Bir belçikalr, bir holandalı, bir İn
giliz, bir norveçli ve bir de İsviçrelidir. 

Bu azalar tayinlerini kabul etmiş
lerdir. 11 birinci teşrinde Cenevrede bu
luşacak ve sonra Sancağa gidecekler
dir. 

Amerika beyanname neşretti 

•.. Fakat japon politikası 
artık değişmiyecek ! 

Vaşington, 7 (A.A.) - Havas ajansı muhabirinden: ~üküm~t mah
filleri ile temasta bulunan kimseler, B. Ruzveltin söylemış oldugu nut
kun basında husule getirmiş olduğu akislerden dolayı memnunluk gös-
termektedirler. . . 

Bu nutkun gayesi, kamoyu fili bir işbirliğine hazırlamak ıçın, tenvir 
etmek olduğu söylenmektedir. Hemen hemen bütün gazeteler, baş-ma
kalelerinde B. Ruzvelt'in milli hisse terceman olmuş olduğu~u. kabul ve 
teslim etmekte iseler de birçokları m üşarüınileyh tarafından ~ltı~am" olu
nan işbirliğinin neticesi olacak olanameli icraat hakkında ıhtırazı ka
yıdlar ileri sürmektedirler. 

Cumhur reisinin söylediği nu
tuk, herşeyden evel bir düşünce
nin ifadesidir. Fakat yeni bir de
vir açmaktadır. Bundan böyle 
müsbet icraatta bulunmak im.kam 
hasıl olmuştur. Sulhperver millet
ler cebhesindeki saflarla hizaya 
gelinmiştir. 

Cumhur reisi sarayının resmi ve ya-
rı resmi mahfillerindeki umumi his, 
Avrupaya bir takım vesayada bulunul
ma.sına intizar etmek lazun geleceği 

merkezindedir. 

Vaşington, 7 (A.A.) - Hariciye 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Cumhuriyet bay 
ramınm bir ha
disesi olarak çık
maya hazırlanı-
yor. 

• 

Prof. Pittard ve Bn. Pittard Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Bn. Afetle beraber 

Profesör Pıttard geldi 

Konferansını bu ün 
Halkevinde veriy r 
Bugün halkevinde bir konfera·ns vereceğini evelce bildirmiş olduğu

muz profesör Pittard ve eşi roman cı Bn. Noelle Reger dün akşam, ar
keolog B. Hamid Koşay'la birlikte A dıyamandan şehrimize dönmüşler
dir. Profesör, gezdiği yerde çok değ erli tetkikler yapmıştır. Profesör ve 
Bn. Pittard Ankara istasyonunda, Türk tarih L ırumu Asbaşkanı pro
fesör Bn. Afet ve birçok zatlar tara fmdan karşılanmıştır. 

Cenevre üniversitesindeki ders
leri ve beynelmilel bir şöhrete ma
lik olan, birçok eserleriyle dünya
ya kendini tanıtmış olan profesö
rün "medeniyetin menşeleri,, hak· 
kındaki konferansı şehrimizin kül
tür muhitinde ehemiyetli bir ha
dise olarak kaydedilebilir. Profe
sör Pittard bu konferansını, bu
gün saat 11 de Ankara halkevinde 
verecektir. 

Şehrimizde büyük bir alaka ile 
beklenen bu konf eransm geniş 

tafsilatını, yarınki Ulus sütunla- J 
nnda bulacaksınız. 

TORKTARIH 
KURUMUNDAN: 

Cenevre üniversitesi profesör
lerinden 8. Pittard'ın 8.10.937 cu
ma günü saat on birde Ankara 
halkevinJe vereceği konferans i
çin şehrimizde bulunan Büyük 
Millet Meclisi azasına davetiye 
gönderilememiştir. Huzurları rica 
olunur. 

EGE 
manevraları 

başlıyor 

Bn. Gökçen 
lzmire gitti 
İstanbul, 7 (A.A.) - Büyük Ege 

manevralarında bulunmak üzere birinci 
ordu müfettişi or~eneral Fahrcttin Al
tay, refakatlerinde Trakya umum miL 
fettişi Kazım Dirik, korgenera1 SaliJi 
Omurtak, Sabit Noyun, Cemil Cahit. 
Toydemir ve kurmay heyeti olduğu h& 
de bugün İnönü vapuriyle İzmire hare.. 

(Sonu 5. inci sayı/ada) 

Dün telefon konuşmaır açdmı§ olan güzel Adana'nın genel görürt§I 

Adana telefonu açıldı 

H8tlarımız bütün komşu 
şebekelerle birleşiyor 
Hükümetin üzerinde büyük bir hassasiyet gösterdiği ve alika ile 

takib ettiği meselelerden biri olan şehirler arası telefon şebeklerimiz.. 
den bir yenisi daha bitirilmit bulunmaktadır: lstanbuldan Ankaraya 
ve oradan Kayseriye kadar uza:nmış olan telefon şebekesi, Adanaya 
kadar varmıştır. (Sonu 4. ii ncii <;;ıvf:ıria) 



Kırlık Vt1 o!okrit.k 

Paris anlaşması 
Beri in' de Musolini - Hitler görüş meleri olurken Paris'te İtalyan de

niz mütehassısları, ltalyanın Nyon konferansına iştirakini temin edecek 
teknik noktaları müzakere etmekte idi. Paris konuşmaları müsbet bir 
netice ile bitt: ve bugün öğren:yoru z ki, İtalya, kararlaştırılan noktala
rı tasdik etmiştir. 

Bundan başka, son günlerde ltal yanın ispanyaya yeniden kuvvet 
göndereceği şayiaları çıktı. Roma mahreçli telgraflar, bu şayiayı arka 
arkaya ve hususi bir ihtimam ve hatta istical göstererek tekzib etmek
tedir. 

Nyon konferansından beri politik havaya sirayet eden bu emniyet 
verici hal, İtalyanın, Berlin'de daha ziyade ıekle fakat·Paris'de esasa 
ehemiyet vermiş olduğunu gösterse gerektir. 

Berlin • Rouıa mihveri'nin hücumdan ziyade müdaafa ifade etme
ğe başladığını Berlin nutuklarını ta hlil ederken söylemiştik. 

Vaziyetin biraz daha inkişaf etmesini lüzumlu görmekle beraber §U

nu kaydetmekte bir mahzur olmasa gerektir ki, demokrasilerin barış 
hücumu karıısmda Orta Avrupa kombinezonunun ricali mahsus bir 
surette başlamıştır. 

• 

iç Bakanlıkta 
Maaş tahsis muameleleri 

1 eylülden, bir ilk teşrine kadar İç 
bakanlıkta tekaüd ve yetim faslından 
maaş tahsisi işi bitmiş olanlar şunlar
dır: 

Savur kazası nüfus memurluğundan 
vekalet emrinde Ş. Ziya Seyhan (teka· 
üt), Beyoğlu tephirhanesi tephircisi 
Yasin Uyar (yetim), Hankendi nahiye
ai müdürü İsmail Yükrük (tekaüt), Ma
lazgirt kaymakamlığından mütekaid 
Behçet (tekailt), Şehremini belediye 
tahsil şubesi tahsildarı Mehmet Davut 
Kinav (tekaüt), Umuru iktısadiye mü
düriyeti umumiyesi başkatibi Ahmed 
Nazmi Tekil (yetim), Çanakkale husu
si muhasebe süvari tahsildarı ölü Saf
fet (yetim), Deveci konağı nahiyesi 
müdürü Nuri Sakönder (tekaüt), Emi
nönü B. Ş. başkatibi Mehmet Saip Şen 
(tekaüt), Zara hususi muhasebe memu
ru Tevfik Koraltan (tekaüt), Çankırı 
mektupçuluğundan mütekait Hilanet 
Turay (tekaüt), Beyoğlu D. tahsildar. 
lığından emekli Hüseyin Mahmut (ye. 
tinı), Trabzon hususi muhasebe tahsil
darlığından mütekaid İsmail (yetim), 
Trabzon hususi muhasebe birinci sınıf 
memurlarından Mehmet Akfırat (ye
tim), Cebelibereket muhasebei hususi
ye eski memuru ve Gazianteb inhisar
lar veznedarı Abdülkadir Özbaran (te
kaüt), Kadınhan tahrirat katipliğinden 
mütekait Ali Rıza (yetim), İstanbul 

vilayeti eski iskan tefviz katibi ve inhi
sarlar Edirne müskirat fen memuru Fe
ridun Kurt {tekaüt), Hozat nüfus me· 
muru Mustafa Özdcmir (tekaüt), Da
hiliye vekaleti matbuat umum müdür
lüğü memurlarından Behçet (tekaüt), 
Yarpuz nahiyesi müdürü Ahmet Remzi 
Kaya (tekaüt), Oğuzhan nahiyesi mü
dürlüğünden mütekaid ölü Abdülha
mit (yetim), Polatlı nüfus memuru Sa
dık Özbayrak (tekaüt). Çatalca kazası 
muhasebe varidat katibi Asaf Devrez 
(tekaüt). 

Mersinde eski eserler 
araştırılması 

Mersin, (Hususi) - Mersin höyü
ğünde kazı yapacak olan Liverpol üni
versitesi teknik ve metod profesörü J. 
Kanıtank ikinci teşrinde kazıya başlıya
caktır. 

Profesör Kanıtank Adana müze mü· 
dürüne yazdığı bir mektubta 20 ilkteş
rinde Ankaradan Adanaya geleceğini, 

aletlerin Filisdnden Mersin limanına 
gönderildiğini bildirmekte ve kazı ha
zırlıklanna başlanmasını rica etmekte
dir. 

Adana müze müdürü B. Yalman YaL 
gın şehrimize gelerek kazı için yapıla
cak hazırlıklara başlamıştır. 

Yapılacak olan bu mühim kazı, orta 
Asya deniz göÇ yollannın hedefini ta
yin maksadiyle yapılacaktır. Geçen se
ne yapılan araştırmalar çok ümid veri
ci neticeler vermişti. 

İstanbul limanmclı 
tetkikler 

Istanbul, 7 (Telefonla) - Trabzon
dan şehrimize gelen İstanbul liman iş
leri müdürü B. Raufi, liman idaresine 
aid inşaat işleri etrafında tedkikler 
yapmaktadır. B. Raufi, dün de gümrük 
ve inhisarlar idaresi müsteşarı B. Adil 
ile birlikte liman içinde tedkiklerde 
buiunmu .... bilhassa Sirkecide yapılan 
yenı antr•~oJı:ırrn vaziyetini gözden ge. 
çıwı:ştir. 

BuThan BELGE 

Konya Ziraat Bankası 
buğday satın alıyor 

Konya, 5 (Hususi muhabirimizden) 
- Bu yıl konya mmtakasında mahsul, 
geçen son ilci sene kadar güzel ve bol 
olmuştur. Borsada yeni mahsul üzerine 

büyük bir alış veriş vardır. Bilhassa İs

tanbul, İzmir ve Mersine ihracat yapıL 
maktadır. 

Geçenlerde bir İstanbul gazetesi, Zi

raat Bankasının Konya mıntakasında 

buğday alımına son verdiğini ve bu yüz

den buğday fiatlannın İstanbul Borsa

sında 5 kuruş 5 paraya kadar düştüğü

nü yazıyordu. Bizzat Banka ve borsada 

yaptığım tetkiklere göre, bu haber doğ

ru değildir. Ziraat Bankası Konya şube

si bilakis azami mikdarda buğday al

maktadır. Bankanın naznnlık rolünün 

devam etmesi dolayısiyle fiatlar makul 

haddini daima muhafaza etmektedir. 

Köylü, cumhuriyet hükümetimizin 

ana siyaseti arasında en mühim yeri tu

tan, köylüyü koruma davasının bir te· 

cellisi olan Ziraat Bankasının buğday 

işlerindeki nazımlığıru daima minnet ve 

şükranla yadetınektedir. 

Mardin bayındırlaşıyor 
Mardin, (Hususi) - Şehrimizde 

bayındırhık işleri büyük bir süratle i
lerlemektedir. Genişletilen ana cadde
nin iki tarafındaki dükkanların inşaatı 
tamamiyle bitmiştir. Yaya kaldırımlar 
da çimento ile döşenmektedir. 

Şehrin elektrik işi de halledilmiş ve 
belediye tarafından eksiltmiye konul
mutur. Cumhuriyet meydanının yanın_ 
da 30 yataklı modern bir hastane binası 

yapılmaktadır. 

NükteleT 

* - Eski İngiliz Kıralı, bugünkü 
Vindsor Dükü, çok zarif, hazır cevab 
bir adamdır. 

Kırallığmdan evvel, Prens dö Gal 
iken bir gün şık ve zarif kadınların 
bir toplantısında bulunuyordu. 

Bu kadmlardan bir tanesi prense : 
- Ah, dedi, bir iş sahibi olmayı ne 

kadar arzu ederdim. Mesela bi.r evi 
süslemek işim olsaydı. 

Prens güzel kadının sözünü kesti: 
- İçinde oturmak suretiyle mi ? * - Bir İngiliz gazetesi, bir gun 

§Öyle bir haber vermişti : 
"James Mac Neil Whistler,, ile 

"Oscar Wilde,, 
Dün Brayton'da görülmüştür. iki

si de bermutad kendileri hakkında ko. 
nuşuyorlardı.,, 

Whistler, bu haberi gazeteden kes
ti ve yanına şöyle bir not ilave ederek 
İrlandalı edibe gönderdi : 

"Bu haberin tashihini arzu ediyo
nım. Çünkü hatırlarsan Oscar, o anda 
ikimizde senden bahsediyorduk.., 

Oscar Wilde, dostuna cevab olarak 
şu telgrafı yolladı : 

"Haber doğrudur; biz senden bah
sediyorduk ama, ben kendimi düşü

nüyordum.,, 
* - Meşhur amerikan mizahçısı 

Mark Twain, çok küfürbazdı. Sık sık 

küfürii basardı. Karısı, kocasının bu 
fena adetinden çok §İkayetçi idi. Da
ima bir kulpunu bulup or.u bu huy-

ULUS 

Mali gede 

Yeni tayin 
ve terfiler 
İzmir defterdarı BB. Nazif bina tem

yiz komisyonu reisliğine, Kars varidat 
direktprü Nesib Maraş varidat direk
törlüğüne; Hopa malmüdürü Fehmi 
Çoruh varidat direktörlüğüne, İstanbul 
varidat direktör muavini Talat İzmir 
varidat direktörlüğüne, İzmir varidat 
direktörü İlhami İstanbul varidat kon
trol memurluğuna, Galatasaray tahaK
kuk memuru Emin Arif Mardin varidat 
direktörlüğüne, Erzincan varidat me
muru Ahmed Hakkari varidat d!rektör
lüğüne, Cizre malmüJürü Hasan Şar

kışla malmüdürliiğüne, Nusaybin mal
müdürü Mustafa Hafik malmüdürlüğü
ne, Gönen tahsil memuru Ahmed Zara 
malmüdürlüğüne, Karayazı malmüdürü 
Fuad Boğazlıyan malmüdürlüğüne, Ke
maliye malmüdürü R.dvan Adıyaman 
malmüdürlüğüne, milli emlak kontrolö
rü İzzettin bakanlık evrak direktörlü
ğüne, Fatih tahakkuk memuru Azmi İs
tanbul tahakkuk şefliğine, Eminönü ta
hakkuk memuru Hüseyin Bursa tahak
kuk şefliğine, Kasımpaşa tahakkuk me
muru Abdullah Edime tahakkuk şefli
ğine, Beyoğlu varidat müdür muavinli
ğinden vekalet emrinde Tevfik İstan
bul tahsilat kontrol memurluğuna, tah
silat birinci mümeyyizi Mustafa Remzi 
Bursa tahsil kontrol memurluğuna ta
yin edilmişlerdir. 

TerlileT 
Hopa malmüdürü BB. Fehmi, Kan

gal malmüdürü Nazmi, Tuzluca malmü
dürü Hüsnü, Sarıkamış malmüdürü Na
ci, Birecik malmüdürü Mustafa, Erciş 
malmıidürü Şevket. Muradiye malmü
dürü Bayram, Yaylak malmüdürü Hik
met, Karakoçan malmüdürü Sıtkı, Ay
vacık malmüdürü Yusuf, Olti malmü
dürü İbrahim. Tortum malmüdürü Hil
mi, Şavşat malmüdürü Hulusi, Silvan 
malmüdürü Mehmde, Çermik malmü
dürü Saffet, Tercan malmüdürü Ah
med, Şemdinli malmüdürü Saim, İdil mal 
müdürü Arif, Eğil malmüdürü Veli Hik
met, Bakanlık tahsil direktör muavi
ni İnayet birer derece terfi etmişler
dir. Hesabat direktörlüğü memurların
dan Mustafa Nuri, Mustafa Uğur, Hay
rullah, Muntazam borçlar memurların
dan HulUsi, Varidat memurlarından Fe
hime, Kerim mümeyyizliğe terfi etmiş
lerdir. 

Lise direktörlükleri 
Ankara erkek lisesi direktörlüğüne 

riyaziye muallimlerinden B. Şerif, An
kara türk maarif cemiyeti lisesi direk. 
törlüğüne de Ankara kız lisesi eski di-

dan vazgeçirmeğe uğraşırdı. 
Muharrir, bir gün traş olurken 

yanağını kesti. Bunun üzerine ne ka
dar bildiği küfürler varsa hepsini sı

raladı. 
Karısı, bunun üzerine kocasmın 

&Öylediği bütün o çirkin kelimeleri 

tekrarladı. 

Bunun üzerine Mark Twain sük\L 

netle karısına döndü : 
- Karıcığım kelimeleri benzettin 

ama, dedi, Tonu benzeternedin. 

En sevimli şey 

lskoçyada bir mekteb öğretmeni 
talebeaine şöyle bir sual sormuş : 

- Bildiğiniz en sevimli şey nedir? 
Cevab verirken şimdiye kadar çok 
söylenmiş olan şeyleri söylemeyiniz. 

Bu suale bir kızm verdiği cevab 

ŞU : 

" Kuru yapraklann üzerinde yÜ

rüdüğünüz zaman çıkardığı ses. Te
miz çamaşıra el sürdüğünüz vakit 
duyduğunuz zevk. Sıcak bir gÜnde 
eaen serin bir rüzgar. Bir tepeye tıT
manış aşağıya doğru bakış. Yatak İ
çinde sıcak su ile dolu bir şişe.,, 

Bir erkek çocuk da §U cevabı ver
miş : 

"Koşmak arzusu. Derin ve berrak 
bir suyun dibine bakmak. Çileğin le
zeti. Bir kırlangıcın uçuşu. Deniz su• 
yunun kayığın provasına çarpma· 
sı. Binekli bir polisin atı. Ekspres 
treninin geçişi. Bir ustanm ağır şey-
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Trabzon - İran yolu 

Yolcu ve eşya için 
ücretler tesbit edildi 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü, Trabt~~ 
- Erzurum • İran hududu yolu geçeği nde otobüs ve kamyon servisine a~l 
umumi tarifeyi hazırlamıştır. Tarife dünkü resmi gazete ile ilan edı · 
miştir. 

Tarife, Trabzon - İran hududu
nu mıntakalara ve kısımlara ayır
maktadır. Üç kısım olan yol için 
ayrı ayrı fiat listeleri tertib edil
miştir. Bu fiatlar, hattın gün geç· 
tikçe almakta olduğu inkişaf göz 
önünde bulundurularak, imkan 
nisbetinde ucuz olarak tesbit edil~ 
miş bulunmaktadır. Kısımlar şun
lardır: 

Birinci kısım 
Mm taka 

1 Trabzon - Hamsiköy 
2 Hamsiköy _ Torul 

3 Torul - Kovanis (Keçikale) 
4 Kovanis - Bayburt 
5 Bayburt _ Kophanları (takriben 

234 üncü kilometrede) 
6 Kophanlan - Pınarkapan 
7 Pınarkapan _ Erzurum 

ikinci kısım 
8 Erzurum _ Köprüköy 

9 Köprüköy - Tabirköy 
10 Tahirköy _ Karaköse 
11 Karaköse _ Diyadin 
12 Diyadin _ İran hududu 

Üçüncü kısım (hucluclcı§ıTI nakliyat) 
Hudud aşırı nakliyatta; katedilecek 

mesafelerin, hududdan itibaren beher 
75 kilometre ve kesri bir mıntaka sayı
lır ve bu mıntakalarda yapılan nakli
yattan; aynı esas dahilinde ikinci kı
sandaki mıntaka ücretleri alınır. 

Nakliye ÜcTetleTi 
( BeheT mıntaka için) 

Yolcu başına 

I inci 
kısımda 

kuruş 

70 
Eşya ve hayvan (kilo 

II nci 
kısımda 

kuruş 

150 

başına) Seyri seri 0,375 J,625 
Seyri adi 0,30 0,50 

Bagaj: yolcu başına (20) kiloya ka
dar olan bagaj eşyası parasız taşınır. 

(50) kiloya kadar olan bagajlardan sey
ri adi ve daha fazlasından seyri seri 
ücreti alınır. 

Bagaj ve eşya denklerinin sıkleti 

küb metremikap başına 200 kilodan a

şağı olursa 200 kilo sayılarak ücret 
alınır. Küb metresi eczası için de aynı 

rektörlerinden B. Musa Kazım tayin 
edilmişlerdir. 

leri kaldırdığı bucurgat. Suya dalış. 
Sığırcık kuşunun sesi.,, 

Bu suale siz de cevab veriniz: Ba
kalım neler, neler bulabileceksiniz. 

Bir lutbol istatistiği 

Amerikalı istatistikçilerin hesabı

na göre futbol sert bir oyun değildir. 
Çünkü altmış dakika süren bir futbol 
maçında ancak 8 yahud 12 dakikası 
fiili oyunla geçer. Gıeri kalan vakit, 
vaziyet almak, topu yerleştirmek, i
§aret vermek gibi şeylere gider. 

Bir oyunda oynanan oyunların aa
yısı takribi olarak 160 dır. 

Bundan bir kaç sene önce Pitt ile 
N ebraska takımlan araaında yapılan 

futbol maçında ancak 11 dakika, 53 
saniye fiili cııyunla geçnıittir. Bunun 
6 dakika 16 saniyemnde Nebraska, 
61 akın yapmış, geri kalan beş dakika, 
37 saniyesinde de top, Pitt takunınm 
ayağmda dola§mı§lır. 

Uzunca biT koşu ... 

En uzun koşuyu, biz, Maraton kofu&u 
•anırdık. Fakat Rene Meuzie isminde bir 
sporcu ıimdiye kadar kimsenin teşebbüs • 
etmemiş olduğu bir işe girişmiş ve mu
vaffak da olmuşhır. Bu sporcu 272 gün
de 72.600 kilometrelik bir mesafe katet
miştir; batta, son 360 ıncı kilometrede 
düşerek kolunu kırmış olmasına rağmen 
başladığı işi yanda bırakmıyarak kmk 
kolu ile gene koşusuna devam etmiştir. 

Sporcu böyle olur. 

nisbet üzerinden hesab yapılrr. 
Tam kamyon yükü halinde veya ~atı'. 

kamyon yükü ücreti verilmek suretıY· 
le nakledilecek eşyanın ücretlerinden: 

Trabzon ile hududdan bir eveJlcı 
mıntaka arasındaki nakliyatta yukar· 
daki ücretlerden % 10 hududa kadar 
ve hudud aşırı nakliyatta ise o/cı 15 teıı• 
zilat yapılır. 

A - Mıntaka ücretleri taksi• edile· 
al« 

mez. Mıntaka parçalarında yapılan n 
liyattan mıntakanm tam ücreti alınır· 

B - Birden ziyade mıntakaya şa
mil nakliyattan, bu mıntakalara itli 

ücretlerinin mecmuu alınır. 

C - Yolcu ve bagajlarda ve bagaj 
ücretlerine tabi nakliyatta asgari üc~e~ 
seferlerin istikametine göre biribifl

111 

müteakib iki mıntaka ücretidir . .Ancalcı 
nakliyat doğru seferlerin yaln~ ı;~-

k 
. bit 

nuncu mınta asında yapılacaJ[Sa 

mmtaka ücreti alınır. 

D - Her muameleye aid ücretıerill 
yekununda hasıl olacak kesirleri kurıl· 
şa iblağ edilir. 

E - Bu tarife ücretlerini, bir a1 
evelinden ilan etm<!k şartiyle, kış ııyla· 
rmda (idarece takdir edilecek) rnınta' 
kaların bir kısmında veya tamaıxıında 
bir misline kadar arttırmaya idare sıı· 
lahiyetlidir. 

Nakli yasak veya luıyıcl ve 
ıartlara bağlı eıya 

Bütün patlayıcı maddelerin otobi.İ5 

ve kamyonlarda nakli yasaktır. . 
(Polis, jandarma, asker ve zabitJerıfl 

f beraberlerinde taşıyacakları siUhJaı'J 
aid cephane müstesna) 

Petrol, benzin, filim, ispirto gibi 
çabuk yanan maddeler idare tarafından 
bildirilecek kayıd ve şartlara bağlıdır• 

k ad· Nakledilen eşyanın nakli yasa m 
deleri ihtiva ettiği nakil sırasında ve~a 
nakilden sonra anlaşılırsa bütün irsalt
yenin tabi olduğu nakil ücretinin on 
misli ayrıca munzam ücret olarak alı-
nır. 

·da 
Çabuk yanan maddeler hakkında 1 

reye önceden lazımgelen maIUnıat ve· 
rilmemişse keyfiyet nakil sırasında ve 
ya nakilden sonra anlaşıldığı takdirde 

tahakkuk eden bütün irsaliye ücretle; 
rinin iki misli munzam ücret olara 

alınacaktır. 

Uzunköprü -AlpullU 
arasında bir tren kazası 

Ankara, 7 {A.A.) - Bugün uzun· 

köprü ile Alpullu arasında PehlivaJ1• 
·r 

köyü istasyonunda iki tren arasında bl. 

çarpışma olmuştur. İki lokomotif ve iltJ 
. • ağır 

vagon az hasara uğramış, hır ateşçı 
· ııa· ve şeftrenle yolculardan da beş kİŞ1 

fifçe yaralanmışlardır. .
1
• 

Ateşçi Edirne hasthanesine gönder• 

miş, diğerlerinin pansuman ve tedavile' 
et· 

ri trende yapılarak yollarına devaJJl 

mişlerdir. 

Tekirdağ panayırı açıldı 
Tekirdağ, 7 (A.A.) - Tekirdağ P11~ 

naym dün açılmıştır. Beş gün sürec~t-
. k .. 1 .. }<U 

olan panayırda kalabalık hır oy U t• 
si bulunmaktadır. Hayvan satışı ~~r~r~e 
le devam ediyor. Panayırın son guni.iJl 
büyük pehlivan güre~leri yaptla.;aktıl'· 

................................................ •·: 
l H A V A f 
: ................................................ . 

Gölgede 25 derece . 
Dün şehrimizde hava açık geçıJldıŞı 

S2 c
ısı gölgede 25, güneşte ve açıkta 
rece olarak kaydedilmiştir. 

ııı· 
Yurdda bava, Trakya, Kocaeli ı11 

takalariyle Karadeniz sahillerisadc Y~ 
ğışlı, diğer mıntakalarda kısınetl açı ; 
kısmen kapalı geçmiştir. Dün eti çoŞ• 
yağış Kocaeli ve Kırklarelinde olıtl~ş
karemetreye 12 kilogram su bıraktıl eı1 
tır. Dün en düşük ısı Kayseride 3, W 
yüksek ısı da Adanada 32 derece " 
rak kaydedilmiştir. 



~ 8-10-1937 

Dl Ş 

Japonyaya 

iCMAL 1 l 
karşı cephe 

İ'tıı. mel·ıka Cumhur Reisi Ruzvelt 
~ tarafından Şikagoda söylenen nu• 
hık Üzerine Uzak şark meselesi alevlen
di. Bu nutuktan cesaret alan Milletler 
Cetn.iyeti asamblesi, müzakerelerini tatil 
'bnek üzere iken, Uzak şark istatiikosu· 
tıu garanti eden dokuz devletten Mil
letler Cemiyetine aza olanları bir kon. 
Eeraıısa çağırdı. Malumdur ki bu dokuz 
devlet muahedesi büyük harbtan birkaç 
•ene sonra Va~ingtonda içtima eden bir 
konferansta izmalanmıştı. Konferansın 
içti.rnaına amil olan sebeb, Uzak şark 
İstatükosu değil, deniz silahlarını azalt

ltıak meselesi idi. 
l-iarbtan evel İngiltere dış polit:ka

•ıtuıı ağırlığı A vruı;;ada idi. Çünkü İn· 
&iherenin denizlerdeki hakimiyeti Al
lnarıya tarafından tehdid ediliyordu. Al
ınan donanması imha edildikten sonra 
lrıgilterenin karş111ma başka bir rakib 
çıktı: Amerika. 1919 ve 1920 senelerin
de İngiltere ile Amerika arasında çok 
bara.retli bir deniz inşaatı rekabeti de. 
"anı etti. Nihayet iki devlet buna niha
l'et vermek istediler ve Japonyanın, 
Fransanın ve İtalyanın da iştirakiyle 
\'aşingtonda bir konferans topladılar. 
l>eniz inşaatının tahdidi için toplanan 
konferans, çabucak üç büyük Okyanos 
devletinin • İngiltere, Amerika, Japon· 
'1a - Uzak şarktaki menfaatleriyle ala
kadar bir görüşme halini aldı. Anlaşıldı 
iti Uzak şarktaki bu menfaatler telif e. 
dilınezse, deniz silahları üzerinde anlaş
maya varmak da mümkün olmıyacak. 
lıte bunun üzerinedir ki Uzak şark İs· 
bı.tükoıunu garanti eden muahede iııı
talannuşbr. Muahede hakikatte üç bü.. 
}i.ik devlet arasındaki bir anlaşmadan 
İ~rettir. Fakat konferans beş taraflı ol
duğu için Fransa ve ltalya da iştirak et. 
tiler ve mukaveı!e beş taraflı olmak Üze
~ İmzalandı. Bu mukaveleye sonra Çin, 
ltollanda Belcika ve Portekiz de işti-' -
tak ettiler ve dokuz taraflı anlaşma mey-

dana geldi. 
Anlaşmanın sakat tarafı şu idi ki U

tak ,arl< istatükosiyle gerek onu boz
rt\ak ve gerek onu idameye yardım et. 
l:nek baktmından en ehemiyetli devlet 
0 lan Sovyet Rusya muahedeyi imza et
\'t\eınişti. Nasıl ki Japonya 1931 senesin-
4 Mnçuryayı istilaya başladığı zaman 
bu :zaf büsbütün ıurıttı. Uzak şark ista
ti.İkosu o zamandanberi aynı hasta k ile 
l'tıaluldür. Yani Japonyanın tecavüzüne 
karşı istatükoyu idame ile al~kadar olan 
İiç devlet, İngiltere, Amerika ve Sovyet 
~uıya müttehid değillerdir. Japonya da 
b~ vaziyetten istifade ediyor. 

Şimdi dok·ız devlet konferansından 
bahıediliyor. Bu devletlerin biri Ja;>on· 
l'adır. Geriye kalan sekiz devletten Bel
çika, Portekiz, Hollanda bir kuvvet ifa. 
de etmez. Çin de tecavüze maruz kal
tnı~ bir devlettir. Demek ki geriye ln
ti:tere, Fransa, ltalya ve Amerika kah
l'or. Londra konferansına bu dokuz dev
letten Milletler Cemiyetine aza olanla
'"ın ça~ırıldığı bildirilmektedir. Demek 
oluyor ki Amerika dokuz devletten biri 
01duğu halde Milletler Cemiyetine aza 
0ltnadığı için çağrılmıvacc.k. Sovyet 
n.usya da Milletler Cen etine aza o'du. 
i'u halde dokuz devletten biri olmadığı 
İçin davet edilmiyecek. Konferansı içti
llıaa çağıranların böyle bir beceriksizlik 
18.Pacaklarına ihtimal vermek güçtür. 
lioUanda, Belç'ka ve Portekizi bir ara
Ya getirmekten fayda çıkmaz. Uzak 
§&.rkta müessir rol oynıyacak olan lngil
lere, Amerika ve Sovyet Rusya bir a
~aya toplanırlar ve müşterek bir siyaset 
~Zerinde an,aşırlarsa, o zaman Japonya 
~~in vaziyet zorlaşır. Ve böyle bir yol 
ll:zerinde yürürunekte olduğu da anlaşı
lıyor, Gerçi Japonya 1931 senesinde 
t.ta11çuryayı işgal ettiği zaman da bu 
dokuz taraflı mukaveleye mugayir hare. 
ket etmişti. Fakat altı sene evelki vazi
l'et ile bugünkü vaziyet biribirine ben
~erniyor. 

1 - Alb sene evel Japonya Mançur
hyı kısa bir zaman içinde istila etmiş 
~e .ı\ınerika ile Avrupa devletlerini em
ti "aki karşısmda bırakmıştı. Bu defa 
de.-in bir bataklığa batmış gibi görünü
Yor. 

ti ~ ~ - Altı sene eve\ Mançuryarun is. 
laaayle alakadar olan menfaatler hayli 

~~etniyetli olmakla beraber, bugünkü 
°'"'da.. ·· ıı·· d ~ ·ıd· • şumu u egı ı. 

llunun içindir ki eğer Çin macerası 
llıun sürerse Japonyaya karşı Uzak 
'"'°kta menfaatleri olan devletlerin bir 
Cephe birliği yapmaları beklenir. 

A. Ş. ESMER 
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Japonlar çekilmiye mecbur oldu 
Çinliler 300 Japon tankını zap ettiler 

BiT Çin şeh· 
ri sokağın
da ölüler 

Yedi Çin 
tayyaresi 
düşürü dü 

Nankin, 7 (A.A.) - Çin resmi teb
liği: Bütün Şanghay cephesinde şidaet
li muharebeler devam etmektedir. Ja
pon kıtaatı ağır topçunun himayesi al
tında ilerlemeğe teşebbüs etmişlerse 

de çinlilerin gösterdiği çetin müdafaa 
karşısında muvaffak olamamışlar ve 
çin kıtalarının mukabil bir taarruzu Ü• 

zerine de Liuhang.Lotiende zayiata 
uğramışlardır. Düşmandan pek çok maL 
zeme alınmıştır. 

Çin kıtaatmm gösterdiği kahraman. 
lık her türü takdirin üstündedir. Lu
hangda kıtalanmız üç neferle bir ku
mandandan ibuet kalıncaya kadar hat
larımızı müdafaa etmiş ve nihayet yar
dımcı kıtalar gelerek düşmanı ricate 
mecbur bırakmıştır. 

Şanghayda çin kıtalarmm güzel bir 
tabiyesi neticesinde, japon kıtaları için 
ihraç edilen 300 tank ele geçmiştir. 

Pazartesi gecesi japonlar Lotien 
üzerine yaptıkları taarruzda zehirli gaz 
kullanmışlardır. 

Bu sabah 15 japon tayyaresi Nanki
ni ve diğer bir hava filosu da Vuh:.lyu 
bombardıman etmiştir. Japon tayyare
leri öğleden sonra tekrar Nankini bom
bardımana teşebbüs etmişlerse de neti. 
cesiz kalmıştır. 

.f non tebliği : 
Tokyo, 7 (A.A.) - "Tebliğ" Japon 

tayyan·leri , 6 ilkteşrinde sabahleyin sa
at l 1.30 da Nnkin civarında bulunan 
muhtelif tayyareleri bombardıman et
misler ve 7 Cin tayvaresini yerde tah
rib eylcmislerdir. Hava muharebesi es
nasında 3 Çin taryaresi düşürülmüstür. 
Saat 16 da ja!JOn tayyareleri, Nankin 
yakmındaki Ta-Chao-Chang tayyare 
meydanının bombardırııanma tekrar baş
lamıslar ve iki tayyareyi yerde tahrib 
etmi~lerrlir 

Hava mıılıarebec;i esnastnda 7 Çin 
tayyaresi düsürülmü"' tÜr. Japon tayvare
leri bu iki uçuştan sonra c;ağ olarak ha
reket üslerine dönmüşlerdir. 

Japonların iddiası 

Şanghay, 7 (A.A.) - Japon bahri
yesi namına söz söylemeğe salahiyettar 
bir zat, dün gazetelere beyanatta bulu
narak japon donanması tayyarelerinin 
Çin arazisinin birçok noktalarında bil
hassa Şanghay, Kuangç, Nankin ve 
Kantonda büyük bir çalışma göstermiş 
olduğunu söylemiştir. 

Japo:ı ordusu namma söz söylemeğe 
salahiyettar bir zat şunları söylemiştir: 

Şanghay cephesinde Çin kıtalarmın 
Lotien ve Liouhang'ın garbmdaki mm
takalarda şiddetli mukabil taarruzlarda 
bulunmuşlardır. Çinliler, buralarda bü. 
tün kasabalarda ve nehirlerin kıyılarına 
müdafaa tertibatı vücuda getirmektedir
ler. 

Wusung limanım geçmekte olan bir 
japon kıtası ağır zayiata uğramıştır. Bu 
mmtakada muharebeler devam etmek
tedir. 

Şimali Cin cephesinde japonlarm ileri 
hareketleri Şansi, Hopey ve Santung'da 
devam etmektedir. 

Çinliler bir seddi yıktılar 
Tien Çin, 7 (A.A.) - Çinliler, Maç

hang civarında büyük kanalın sedleri. 
ni yıkmışlardır. Sular, şimal cephesin.. 

deki japon kuvvetlerine tehdid etmek

tedir. 

Japon tayyarelerinin bombardımanı 
Şanghay, 7 (A.A.) - Japon donan.. 

masınm tayyareleri, dün saat 11.30 da 
Nankin üzerinde bir dolaşma yapmrş. 
lar ve askeri hedeflerini bombardıman 
etmişlerdir. Bu cevelanlar dolayısiyle 

8. Stoyadinoviç 
seyahate çıkıyor 

Belgrad, 7 (A.A.) - B. Stoyadino
viç, ilkteşrin ortalanna doğru Paris ve 
Londraya gidecektir. Mumaeileyhin son
ra da Sofya ve Romayı ziyaret edeceği 
zannedilmektedir. 

Berlin, 7 (A.A.) - Fölkişer Beo
bahter, B. Stoyadinoviçin Paristen son
ra Berline gideceğini haber vermekte
dir. 

A /manga eski 
Sömür gelerını 
istiyor 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman gazete
leri, bilhassa Almanyanın sömürge is
tekleriyle meşgul olmaktadrr. 

"Berliner Börsen Zeytung., diyor ki: 
Almanyanm sömürge istekleri aL 

m-:n milleti:ıin yaşaması için zaruri o
lan ihtiyaçlara dayanmakta ve Avru
panın iki bloka ayrılması takdirinde 
her türlü ihtimali karşılıyabilmek en. 
dişesinden ileri gelmektedir. Hiç bir 
ekonomi Almanyanın bugün yaptığı 

gibi böyle bir nisbet dahilinde iptidai 
maddelerini hariçten tedarik edemez. 
Alman dövizlerinin bugünkü şeklinde 
bir nizama tabi tutulmuş olmasının tek 
sebebi 70 milyonluk bir milletin Avru. 
panın ortasmda abluka altına alınmış 
bulunmasıdır. Binaenaleyh, bugünkü 
döviz sisteminin değişebilmesi için ·bi. 
rinci derecede şart, Almanyanın sö
mürge faaliyetinde bulunabilmesidir. 

Almanya, sömürgelere sahih olduğu 
takdi~de ona yeni askeri hareket üsleri 
temin edileceği yolunda muarızlarımız 
tarafından ileri sürülen iddialar katL 
yen yerinde değildir. Çünkü umumi 
harbda bu sömürgeler Almanyanın ne 
krovazörlerine, ne de denizaltı gemL 
lerine bir yardımda bulunamamışlardır. 

Berliner Boersen Zeytung, Alınan_ 
yanın kendisine eski sömürgelerinin 
iadesi meselesini kati olarak ortaya ko
yacağınr yazmaktadır. 

havada tayyareler arasında bir düel
lo esnasmda japon tayyareleri, 3 çin 
tayyaresini düşürmüştür. Japon tayya
releri, bundan sonra yere inmiş olan 7 
çin tayyaresini de tahrib etmislerdir. 

Şanghayda varalanan ingiliz elçisi 
istirahate gitti 

Londra. 7 (A.A.) - Hon Kongdan 
bildirildiğine göre, İngil~erenin Çin 
büyük elçisi B. Hugessen, Falmoutha 
harb gemisi ile dün mezunen Hong 
Konga gelmiş ve derhal Manille'e ha
reket etmiştir. Büyük elçi, gemiye te
kerlekli bir koltuk içinde çıkarılmıştır. 
Büyük elçi, Filipin adalarında ve Hol. 
landa Hindistanmda altı hafta istira. 

hat edecektir. 

Kolera tehlikesi 

Tiençin, 7 (A. A.) Tiençinde 
dört ve Dairende de 11 kolera vakası 
görülmüştür. Japon makamları hastalı
ğın japon ordusuna da sirayet etmeme
si için ihtiyat tedbirleri almıştır. 

Japon barut fabrika
larında patlamalar 

Tokyo, 7 (A.A.J - Tokyonun 
en büyük barut fabrikasında müthiş 
bir infirak olmuştur ve bu fabrika
nın civarında bulunan diğer fahri· 
kalarda da ciddi zararlar olmuştur. 
infilak neticesinde bir de yangın 
çıkmıştır. Ölenlerin mikdarı belli 
değildir. İnfilakın sebebleri hakkın· 
da polis tahkikat yapmaktadır. 

FiLiSTiN HADiSELERi 

Arab cemiyeti 
Son tedbirleri 
Pıofesto elti 

Londra, 7 (A.A.) - Bağdad'dan bil
dirildiğine göre, !rak'taki Müslim - hL 
daya cemiyeti, ingiliz elçiliğne bir tel
graf göndererek, Filistindeki yüksek 
arab komitesi azasının memleket dışa
rısına çıkarılmasını ve müftünün de 
azledilmesini protesto etmiş ve azil 
keyfiyetinin din serbestisini bozduğu
nu bildirmiştir. 

Arab kongresi toplanacak mı? 
Şam, 7 (A.A.) - Gazetelerin bildir. 

diğine göre, arab çevrenleri, İngiltere
nin Filistinde aldığı tedbirler karşısın
da bütün arab memleketlerinin vaziye
tini tesbit etmek üzere yeniden bir a
rab kongresi toplamak niyetindedir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 
üniversite talebeleri, her türlü yahudi 
eşyasma boykot yapılması için bütün 
Suriyede şiddetli bir propaganda yap. 
mayı kararlaştırmıştır. 

Kudüs, 7 (A.A.) - Resmi gazete, 
memuriyetinden affedilmiş olan büyük 
müftü tarafından nesredilmiş olan bü. 
tün eserlerin menedilmiş olduğunu yaz
maktadır. 

Si ah satışında 
bir rekor 

Vasington, 7 (A.A.) Sovyetler 
Birliği geçen ey!Ul ayı içinde Amerika
dan 10 milyon dolarlık silah ve harb le
vazımı satın almıştır. Bu, şimdiye ka
dar bir aylık silah satışında rekor teşkil 
eder. Bu satışın yarısı donanma için ya

pılmıştır. 

Aynı ay içinde ikinciliği Çin almak
tadır. Çin hükümeti de başlıca bomba ve 
humbara olmak üzere 2.809.099 dolarlık 

harb levazımı satın almıştır. 

Londra Borsasında 
Londra, 7 (A.A.) - Dün geniş mik

yasta yapılan satrşlar, ticaret borsala
rında hayli kargaşalıklara sebebiyet ver. 
mitşir. 

Piyasadaki fazla arzlar, <\lakadarla
nn ingiliz ve amerikan esham borsala
rında uğramış oldukları ziyanları telafi 
etmek istemelerine atfedilmektedir. 

Kauçuk, buğday ve maden eshamı 

da müteessir olmuştur. Maamafih kapa
nışta, N evyorktan alınan iyi haberler 
tizerine piyasa temayüllerinde bir par
ça sağlamlık görülmüştür. 

I BASIN iCMAL!' 

Sanayide istihsal fazlası 
CUMHURİYET'in iktıaadi hareket

ler sütununda okuyoruz: 

lkbsad Vekaleti, çoktanberi beklenen 
bir tedbiri nihayet almak üzeredir. En 
ziyade genişlediği görülen ve istihaalib 
ihtiyacın çok fevkine çıktığı zannoluııan 
bir kısmı sanayi üzerinde tetkikler ya
pılması alakadar makamlara bild.irilmit
tir. Filhakika vaziyet böyleyse bu sana· 
yi sahasında bundan sonra kunılacak 
müesseseler devletin himayesinden mah. 

rum tutulacak demektir. 
Bizde sanayiin kuruluş ve yükselişi 

dinamik olnnıştur. Bu şekildeki kurulut
ta tabii şeraitin hususiyetlerini - tam 
manasiyle - görülemezdi. Eğer böyle ol
mamış olsaydı on yıl içinde teeuüı e
diveren sanayiin bu kuruluşunu asırca 

beklemek İcab edeı·di. işte bu hamleler 
arasında tabiidir ki mikyası aşılmış, ih
tiyaç ölçüleri elden kaçırılmıştır. Tri
kotaj, çorab, fanila sanayii şimdi buna 
misal olarak gösterilmektedir. Fakat bi» 
de buna çivi, bisküvi, çiku.lat ve bazı 
mıntakalar, mesela İstanbul için nebati 
yağ ve değirmen sanayiini ilave edebili
riz. 

Teşviki sanayi kanununda 1933 ... 
nesinde yapılan tadilatta fazla geniJlo
mİf olan sanayiin İcab edince himaye e. 
dilıniyeceği tasrih edilmiştir. Buna isti. 
naden bir (fazlai istihsal) nizamname.i 
de yapılmıştır. Şimdi bu nizamnamenia 
tatbikatı sırası gelmiş bulunmaktadır. 

Fazla genişliyen sanayi kendi İf ..., 
hasına olduğu kadar, halka ve milli ser

mayeye de zararlıdır. Devletin - bilhua 
sanayi hayabnda bilfül rol aldıktan son

ra - her üç bakımdan da müdahale et
memesine imkan yoktu. Sermaye ferdia 

malı da olsa onun memleket sanayii ve 
menfaatleri aleyhine kullamlmasma 
meydan verilemezdi. Kaldı ki devlet, .... 

nayi ve maadin bankasııun kurulduğa 
gün konulan (devlet sanayüni millete 
maletme) prenıipine sadakat göster
mektedir. Olgunlaşan fabrikalardan Ba
kırköy, Feahane, Hereke ve en son Bey. 
koz fabrikaları bu şekilde şirketleştiriJ.. 

miştir. 

Yeni hareketin faydaları muhakkak 
ve meydandadır.,. 

RUZVEL TlN TEHLiKE BORUSU 

SON POSTA'da Muhiddin Bırgen 

yazıyor: 

"Dünyanın şimdiye kadar hiç görül
medik bir tekilde, meçhul bir el tarah1> 
dan karıştırılmakta olduğunu ve Uzak 
şarkta bir istila hareketinin ayaldanıtUf 
bulunduğunu gören Amerika Cumhur 
Reisi tehlike borusunu, bütün nefesiyle 
çalmaya başladı. Dünkü Son Postada 
neşredilmiş olan haberlere göre, Bay 

Ruzvelt tarafından Şikagoda irad edilen 
nutuk, yakın ve korkunç bir tehlikenin 
bütün memleketlerde kapılara kadar da-

yanmış olduğunu ifade eden bir vesika
dır. Amerika Cumhur Reisi dilinin ifade 

edebildiği ve sesinin yetiştiği hadde ka
dar çıkaralı:, etraffmızr kaplamış olan 
tehlike üzerine dikkati celbediyor. 

"Dünya milletleri bir uçuruma doğru 

yuvarlanmak üzeredir.,, diye hakikati 
kısaca ifade etmiş olan Bay Ruzvelt bu 
nutkunda hiç bir mübaleg~ yapmış de
ğil dir .,. 

Öğretmenlere: 
Memleket çocuklarının yarının 

büyükleri olduğunu dii.~inen 

Ulus, bugünden onların kafa 
ve beden terbiyelerine çalıf111a
yı bir vazife saymış onun için 
29 ilk teşrin 1937 den itibaren 
çıkacak sayılarında her hafta 
onlara sayfalar ayırmıştır. 

Bu sayfalar, şimdiye kadar gör. 
düğünüz çocuk sayfalarmdan 
farklı olacak, yavrulanmızın 

hem eğlenmelerine, hem bilgi
lerin· • artmasına, hem de yeni 
rejime olnn bağlılıklarını artır
mağa hizmet edecektir. • 

Müşterek bir davaya hizmet hu
susunda bizimle elele verece
ğinizi umuyoruz. Çocuklar icin 
ayırdığımız sayfalarda öğret 

menlerin )'azı ve emeklerin 
göreceksiniz Aynı say falar si 
zin de yardımınızı bekliycce z 
tir. 
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1 TARiH TORKIYESINI BiR ZiYARETiN NOTLARI 1 Adana telefonu 
açıldı 

Çocuk babaları! 

Türk e tarih (Başı 1. inci sayfada) 

ilk görüşmeyi eveli gece Ba
yındırlık bakanı B. Ali Çetinkaya 
ile Adana valisi B. Tevfik Hadi 
Baysal yapmışlardır. Sesi çok gü
zel ve vazıh olarak gelmiştir. Dün 
de bir arkadaşımız, Adanalı Türk 
Sözü refikimizin müdürü Coşkun 
Güven ile konuşmuştur. Coşkun 
Güven, kardeşi Mersin mebusu B. 
Ferid Celal Güvenle konuştuğu 
zaman, hattın bittiğini ve Adana
dan telefon edildiğini ilk dakika
larda anlayamıyan halkevi reisi
miz, kardeşinin Ankaraya geldi
ğini ve kendisine buradan telefon 
ettiği zannına düşmüştür. Bu da, 
hattın ne kadar mükemmel ve pü
rüzsüz çalıştığını anlatıyor. 

lyi y.?tiştirilecek bir memleket ço· 
cuğunun yalnız ders saatlerin
deki çah~alarmı değil, onun 
dışında okuyacağı yazıları, uğ· 
raşacağı işleri, eğlencelerini de 
düşünmek vazifemizdir. Boğazköydeki kazılar bizi 

sürprizler karşısında bırakabilir 
işte ilk sayısı 29 ilk teşrinde çıka· 

cak olan yeni Ulus, bu mühim 
ihtiyacı düşünerek her hafta 
bir sayfasını çocuklarınıza, ço
cuklarımıza veriyor. 

Yavrularmıznı okuma, öğrenme, 
bilmece hallebne, resimli ınii· 
sabakalara girme gibi birçok 
ihtiyaçları o sayfalarda taunin 
edilecektir. 

B oğazköy ilk mektebinde yemek 
yenildikten sonra otomobilleri

miz bu sefer bizi biraz daha yukarıya, 
kazıların faaliyetle devam ettiği sahaya 
çıkardı. !stanbuldaki alman arkeoloji 
enstitüsü tarafından idare edilen bu ka
zılarda maruf arkeoloğ Doktor Bittel'
in başkanlığı altında Ankara tarih fa
kültesinde profesör ctiolog Doktor Gü· 
terbock'la mimar, mühendis ve ustalar
dan mürekkeb mütehassıs bir heyet e
velce yapılmış olan kazdan genişlet

·mek ve yerinde i1m1 tetkiklerde bulun-
makla meşguldurlar. Burada heyet a
zasının ikametleri için tek katlı ker
piçten mütevazi bir pavyon yapılmış. 
Bu pavyonun avlusunda dinlenirken 
bir masanın üzerinde kazılarda meyda
na çıkarılmış en yeni eserleri gözden 
geçiriyorduk. Bunların arasında bilhas
sa ucu çengelli bir nevi ok vardı iri ya
ralad ığı vücuddan çıkarılmak istenin
ce tahta kısmı kırılarak yaranın için
de kalması için husui surette imal edil
miş. Eti'lerin, zamanlarına nazaran, harb 
fenninde ne kadar üstün bir seviyede 
olduklarına delalet eden bu ok, kur
~un1arm dum dum neviyle mukayese o
lunabilir. Bunların yanında gene Eti 
devrine aid mühürler, yazılı tabletler, 
çömlekler burada inkişaf etmiş olan me
deniyet seviyesinin derecesi hakkında 
bizi ayd nlatacak mahiyettedir. 

Hattuşa sitesini çeviren surların do
kuz kapısı varmış. Batı tarafında hala 

bütün ihtişarniyJe ayakta duran "kıral 
kapısı'' bir mimari şah eseri addoluna-

bilir. Yüksek bir sanatla işlenmiş olan 
iki arslanı üzerind·e taşıyan gotik tar

zındaki kemerlerin yalnız taş kısmı or
tada kalmış. Ağır madeni kapJar kim-

bilir ne kadar eski bir talanda sökülüp 
alınmış. Ve bu talanı yapmış olan in

safsız eller bir lokma maden parçası, bir 
iki çivi çıkarmak için kapı kemerleri

nin nefis taşlarını tahrib etmekten çe
kinmemi '• Arslanlardan birinin yüzü 

de parçalanmış, yalnız bir tanesi, bü
tün ihtişamiyle zamanımıza kadar inti-

kal etmiş. Kemerin iç kısm ndaki taş
Jar da ağır kapının mihveri etrafında a-

sırlarca müddet dönüşünden husule gel
miş müteaddid münhani izler sarahatle 
görülüyor. 

Mısır medeniye!ini Eti medeniyeti· 
ne bağlayan uzun bir yol bu kapının 
yanından başlayarak çölleri aşıyordu. 

Firavnların elçileri bu kapıların önün

de merasimle karşılanarak kıral n hu-
-zuruna çıkarıldılar. Asi tebaaları tedib 

için Eti cengaverleri bu kapıdan çık

tılar. Bu surlar nice defalar en kanlı bo

ğuşmalara sahne oldu. Kayıdsız gözler

le seyrettiğimiz bu taşların üzerinde 

ve yanında kimbilir ne hadiseJer, ne fa
cialar cereyan etti. 

Tefrika: No. 139 

Yazan 

YaşarNabi 
B ir istila esnasında yakılarak tah

rib edilmiş olan arşiv binası 

vaktiyle Eti imparatorluğunun bütün 
dosyalarını ihtiva ediyordu. Bu bina· 
nın harabelerinde hiç bir şey bulunama
mıştır. Fakat yangında dosyalar yan
mış olduğu için değil 1 çünkü bütün bu 
kıymetli evrak tuğla tabletler üzerine 
yazılmıştı. Ancak talan binanın içinden 
her şeyi silip süpürmü§tür. Nitekim bu 
yıkılarm yanındaki topraklar kazılın

ca buradan pek çok tabletler çıkarıl· 
mıştır. Bugüne kadar meydana çıkarıl
mış ve çekoslovakyalı bilgin Hrozney'
in de yardımiyle çoğu okunmuş olan 
tabletlerin mikdarı 4000 kadardır. Bun
lar Eti hükümdarlarının akdetmiş ol
duğu muhtelif muahedeler, muhtelif ve
sikalar ve mektubların metinlerini ihti
va etmektedir. 

Eti tarihine aid bir çok bilinmiyen 
hakikatlerin meydana çıkmasına yardım 
etmiş olan bu muvaffakiyetli araştırma
lar henüz nihayete ermiş olmaktan çok 
uazktır. Mütehassısların nezareti altın
da otuz kırk işçi burada. her an biraz 
daha derine inmek için toprağı kazmak
la meşguldürler. Ve çok eski bir mede
niyetin kaynağı olan bu yerde bir tek 
kazma darbesi boşuna vurulmuş değil
dir. 

Şimdiye kadar yalnız hususi mesken
ler bulunamamıştı. Falfat bu seneki a
raştırmalar üç odalı bir evin temelle· 
rini meydana Ç!karmıştır. Bu suretle 
buralarda vaktiyle yalnız kırallar ve 
maiyetine mahsus sarayJar değil, aynı 
zamanda pek çok evlerin de bulunmuş 
olduğu tahakkuk etmektedir. 

Tepenin üst kısmında çok dikkate 
değer bir yeraltı yolu var. Kale kapı
larından geçmeden dışarı ile, belki de 
gizlice, irtibatı temin için yapılmrş o

lan bu yol bir insanın eğilerek geç
mesine imkan verecek yükseklikted-ir 
ve üstü çatı şeklinde büyük kaya par

~alariyle örülmüştür. Bu yapının ne 
kadar büyük bir maharet icab ettirmiş 

olduğunu, insanın üstüne hemen çöke
cekmiş hissini verdiği halde dört bin 

yıldan beri sapa sağlam kalmış olan tu
nelin al tından geçerken anlamak güç 
değildir. 

Eti sarayları tetkik edilince ekseri
ya bunların daha eski devir1ere aid te
meller üzerinde inşa edilmiş oldµkJarı 

meydana çıkıyor. Kaldırım taşiyle dö
şenmiş yollar ve dıvarlar var ki Eti'ler 

den eski bir tarihe sahih olduklarını an
latıyorlar. Gelip geçmiş nesillerin dal
galan buralarda sırasiyle birer rüsup 

bırakmı§:o bu topraklarda muhteşem me
deniyetler yaşamış ve ölmüş. Dört beş 
bin yıl önce, bu vadilerin dünyaya mer
kezlik etmiş olduğunu söylemek fazla 
mübalagalı bir iddiaya girişmek olmıya.. 
caktır. 

Boğazköy, fakat bu, mukaddes türk 
yurdunun küçük bir parçasıdır. Üze
rinde yaşadığımız toprakların baştan 

başa tarih hazneleriyle dolu olduğunu 
hatırdan çıkarmak mümkün müdür? 

Tarihin seçkin yurdunda yaşayan 
türk, nasıl olmuş, ah, ne gaflete kapıl
mı§ da uzun asırlar tarihle alakasını he
men tamamiyle kaybedebilmiş l ayakla· 
rı altında zengin topraklarının atan 
nabzını dinleyecek yerde bütün ümid
lerini, bütün düşüncelerini kendisine 
ses vermiyen bir semaya bağlamış. 

TÜrkÜn -~ukadderatını değiştirmiş 
ve ona yükseliş kapılarım ardına kadar 
açmış olan Önder, bu büyük hakikati 
de herkesten önce, herkesten iyi anla
yarak ona işaret etmiştir: İleriye git
mek istiyenlerin ders almak için gözle
ri daima geride olmalıdır. Dününü u
nutan, yarınını, kendi dileklerine uygun
bir şekilde inşa etmesini bilmiyecektıir. 
İstikbalin karanlık yollarında bize ışık 
ve nur dağıtacak olan meşale, cedleri
mi" 0 D ibretli hayatJarını bize anlatan 
tarihtir. Bu mukaddes pınardan içme
miş olan her enerji kuvvetini yanlış ve 
lüzumsuz yerlerde israf etmeye mah
kum kalmıştır. 

İ mparatorluğun asırlaca sürmüş 
olan yıkılıı; devresinde felaket

ler yıldırım süratiyle biribirini kova
larken, memleketi mutlak bir yıkılıştan 
kurtaracak olan enerjik adım sırf bu ta
rih alakasızlığı yüzünden bir türlü a
tılamamıştı. Bu kadar müteselsil fela
ketlerin osmanlı cemiyetini bu kadar u
zunsürmüş olan gaflet uykusundan 
uyandıramarruş olması hakikaten şaşı

lacak bir haldir. Düşünün bir kerre, uğ
ramış olduğu sayısız felaketlerin han
gisi osmanlı cemiyetinde bir tarih mev
zuu olarak ciddi bir tetkika tabi tutul
muş, hangi mühim hadisenin tahlili 
yapılmıştır? Koca Bal kan hail esinin i
zahım yapmaya çalışmış kaç ciddi eser 
hatırlarsınız? 

Bu uzun kabus, çok şükür, artık so
na ermiştir. Tarih cemiyetini kurmuş 
ve memlekette tarih öğretimine, bizzat 
dersleri dinliyerek, imtihanlarda mü

meyyizlik ederek yakın bir alaka gös
termiş olan Ulu Şefin irşadlariyle türk 
kültürü için açılmış olan yeni ve parlak 
devirde tarih layık olduğu ehemiyetli 
mevkii mutlaka alacktır ve alınıştrr da. 

ÖmUrJerini, ilmi bir feragatle ma
zinin tetkikine hasredecek türk genç
lerinin sayısı çoğaldığı nisbette inki
Jabımızın üzerinde kurulmuş olduğu iç_ 
timai temel bir kat daha sağlam1aşacak
tır. 

Ankara • Adana hattı 600 küsur ki
. lometredir ve 150 bin liraya çıkmıştır. 
· Ankara - Adana üç dakikalık görüş
·me bir, İstanbul _ A.ılana bir buçuk li-
radır. On beş, yirmi güne kadar Mer· 
sin ve Tarsus da Adanaya bağlanmış o
lacaklardır. Hattın Adana ya kadar U

zaması dolayısiyle geçek üzerinde bu
lunan Kırşehir ve Niğde vilayetleri de 
İstanbul. - Ankara telefonu ile lfonuş
muş olacaklardır. 

Enternasyonal hatlarımız: 
Şehirler arası telefon şebekemiz, bü

yük bir medeni ihtiyacı karşılıyarak, 
vilayetlerimizi ve kazalarımızı birbiri
ne bağlarken telefonlaıpna programımı
zın ana hatlarından biri olan yurd dışı 
servislerimizin de kuruluşuna faaliyet
le devam edilmektedir. 

Bugün Adanaya varmış olan hat, da. 
ha ileriye doğru temdid edilerek Suri
yeile irtibat temin edecektir. Bu ko
nuşmalar için üç devreli bir kuran.. 
portör ısmarlanmıştır. Nihayet bir ay 

. sonra Suriye ile telefon konuşmalarına 
b2~lanmış olacaktır. Suriye yolu Filis
tin ve Mısırın, transitimizle Avrupa ile 
konuşmasını temin edecektir. 

Diğer taraftan Sivasa doğru ilerle
mekte olan teJefon kolu, Erzurum ve 
Erzincanı aşarak Sovyet ve İran tele
fon şebekeleriyle birleşecektir. Bu ko
lumuz, önümüzdeki yıl içerisinde Er
zuruma varmış olacaktır. 

Üçüncü olarak Diyarbekire doğru 
ilerlemekte olan kol da !rak hududun
da İrak telefon şebekesiyle iltisak e. 
decek ve böylelikle, yakın bir zaman. 
da telefon hatlarımız Sovyet Rusya, L 
rak, İran, Suriye, Mısır ve Filistinin 
Avrupa ile konuşmalarına transit va
zifesini görerek, Asya ve Afrikanın 
mühim bir kısmrnt, garba b;oıö-Jamak gi
bi biivük ve mühim bir vazifeyi başa
racaktır. 

BiR HADiSE DAHA 

Frankistler iki ingiliz 
gemisini zaptetdi 

Londra, 7 (A.A..) - Amirallık dai. 
resinden bildirildiğine göre, Yorkbruk 
ve Dover - Abbey isimlerindeki iki İn
giliz gemisi İspanyanın şimal sahi1leri 
açıklarında silahlı bir asi kayıkçı ge
misi tarafından zaptedilmiştir. 

Yeni ULUS'u bekleyiniz. 

Nazilli fabrikası 
garın açılıyor 

( Başı l. inci sayfada) 

ra Tür ki yenin en büyük pamuklu f ab
rikasıdır. liri ekipte 2.400 i§9 kullana· 
cak olan fabrika senede :ı milyon Jı:i)O 
pamuk istihlak ederek 20 milyon ınet· 
re basma imal edecektir. 

Tamamen türk tek:nisiyenleri ve i~ 
çiJeriyle çalışacak olan NazilJi fabr>· 

kası, milll ekonomiye yeni bir i~ •a.ıı:'' 
sı kazandırmaktadır. Köylüleri.Jniıı~ 
giyim h,ususunda basmayı ne kadar ,o 
kullandıkları göz önünde tutulursa, b\I 

fabrikanın şimdiye kadar harice ak~ll 
bir ~ok paraların dahilde tasarruf edıl· 
mesine yarıyacağı aşikardır. 

Fabrika sahasında ana binaJard~ 
başka bir kantin, iki ambar, bit gat.~Jı 
bir müdüriyet, bir idare binası, dort 
memur apartımanı, ikişer odalı 16 f'' 
dairelik dört usta apartımanı, 32 odal~ 
bekarlara mahsus bir pansiyon ve 72 

ameleyi barındırabilecek büyükliU~te 
· d·ı · t• Metı· iki amele pavyonu ınşa e ı mış ır. 

deres nehrine döklen kanalizasyon tıı 
sisatı ikmal edilmiştir. Fabrika santr~ 
lının ileride şehre de cereyan verıne~i 
hususu düşünülmüş ve ona göre tertı
bat alınmıştır. Su, fabrika sahası~da :: 
çılan arteziyenlerden temin edı}me 
tedir. · te 

Nazilli fabrikası, bütün teferruatıY 
bitmiş ve tamamiyle noksansız 

iş1etmiye açılacaktır. 

olaral< 

1 R A D Y O 

ANKARA Öğle neşriyatı: - 12•
30 

_ 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. ı2.5o .. 
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar-

. ~ ba· 
kılan. 13.15 - 13.30 Dahili ve harıcı 

herler. 
0 Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18·

4 

ı ·rıce Plak neşriyatı. 18.40 - 19.00 ngı 1 

T ··r1' 
ders (Azime İpek). 19.00 • 19.30 u 

musikisi ve halk şarkıları ~Makbule ~e 
~e 

arkadaşları). 19.30 - 19.45 Saat ayarı 
ıı· 

arabça neşriyat, 19.45-20.15 Türk ıxı 
sikisi ve halk ~rkıları (Servet Adnası 
ve arkadaşları). 20.15 - 20.45 Saksofoıl 
solo: Nihat Esengin (Piyanoda ){~· 
sel Bi). 20.45 • 21.00 Plakla dans ınu~ 

ıerı• kisi. 21.00 - 21.15 Ajans haber 
tras•• 21.15-21.55 Stüdyo salon orkes ·1<· 

21.55 - 22.00 Yarınki prc..,:ram ve Jstı 
lal marşı. 

-- --- - ----
sonra karşıki kapıdan çıkmak üzere iken ~e .. 

·rınıŞ" ri taraf daki kapıdan Otello ile Y ago gı ıı-
lercli. Çok bilmiş Y ago, bu vaziyet karşısı 
da yavaş bir sesle kendi kendine: 

Yazanlar: Mary ve Charles lamb 

ten kendisini kurtarabilirdi. Generalin ka
rısı Desdemona'mn kocası üzerinde büyük 
bir nüfuzu vardı. Otello onun bir dediğini i
ki etmezdi. Onun için Kassio, araya girmesi 
için Bayan Desdemona'ya baş vuracak olur
sa iyi olurdu. Kaldı ki Desdemona iyi kalbli, 
civanmerd yaradılışlı bir kadındı; ondan 
böyle bir iyiliği esirgemez, tekrar generalin 
gözüne girmesine yardım ederdi. Ondan 
sonra aralarındaki sevgi de belki daha ziya
de kuvvet bulurdu. Yago, Kassio'ya böyle 
güzel öğüdlerde bulundu. Bunların kötü 
maksadla verilmiş nasihatler olup olmadı
ğı sonra anlaşılacaktır. 

sıcağı sıcağına af etmenin doğru olmıyaca
ğıru söyliyerek, biraz beklemesini söylerliği 
zaman, Desdemona gene israr etti; ya ene
si gece yahud da öbür sabah Kassio af edil
meliydi. Desdemona, Kassio'nun ne kadar 
zavallıca nedamet getirdiğini böyle bir a
dama bu kadar şiddetli bir ceza vermenin 
doğru olamaıyacağını söylüyordu. Otello, 
gene bu arzuyu yerine getirmekten geri 
durmak isteyince kadın: 

- Bak, bu hoşuma gitmedi t demiş,~: 
.zaman Otello, hemen karısiyle konu~maf , 
başladığı için bu söze aldırış etmemış. 3

9• 

kat bir müddet sonra bunu hatırlamıştı. Pf~' 
demona, çıkıp gittikten sonra Yago, .k3 t' 
sındaki düşünceyi daha ziyade tatmın ~ıe 
miş olmak için, Otello'ya Desdemona .

1
\, 

ilk seviştikleri zaman Kassio'nun bunu bı ~
bilmediğini sormuştu. General bu suale ~ı
vab verirken yalnız bunu bilmekle kalma e• 
ğmı, hatta iki taraf arasında söz götürüp ga· 
tirdiğini de söyleyince Yago kaşlarını çat 

Çeviren: Nurettin ARTAM 

01ELLO 
Böylece Yago, ilk oyununda muvaffak 

olmuştu. Şimdi rakibi saydığı genci, eski 
rütbesine indirmiş oluyordu. Fakat bu fela
ketli geceden bundan sorıra tekrar fayda
lanması lazımdı. 

Bu felaket üzerine büs bütün ayılan 
Kassio, zahirde kendisine dost gibi görü
nen Y ago'ya, başına bu felaketi getirecek 
derecede kaçırdığından dolayı yanmış, ya
kılmıştı. Şimdi generale gidip kendisini es
ki rütbesine iade etmesi için nasıl yalvara
bilirdi? O, o zaman kendisine sarhoş oldu
ğunu sölemiyecek miydi? Kendi kendine 
lanet etti. Yago, onun bu kederini avutmak 
için, böyle şeylerin olagan olduğunu, herke .. 
sin zaman zaman, sarhoş olabileceğini söy
ledi. Yalnız Kassio, şimdi bu kötü vaziyet-

Kassio, Y ago'nun öğüdlerini dinliyerek 
iyi müracatlan dinleyip yerine getirmekten 
geri durmıyan Desdemona'ya baş vurdu. 
Desdemona, bu müracaatı iyi karşılamış, 
kocasına bu ricayı ulaştıracağını, iki eli 
kanda olsa, gene bu işle uğraşmaktan vaz 
geçmiyeceğini bildirmişti. 

Kadın, kocasına o kadar güzel ve o ka
dar ciddi bir tarzda bu işi açtı ki Kassio'nun 
hareketinden çok müteessir olmasına rağ
men Otello bu tavassutu red edemedi. Yal
nız general, kansnıa böyle suçlu bir adamı 

- Fakat kocacığım, dedi, bu nasıl olur? 
Bu kassio, bu Mişel Kassio, senin adına ba
na gelip senin sevgilerini bildiren, benim 
söylediğim sözlere gene senin adına cevab 
veren adam değil mi idi? Ben, senden ga
yet küçük bir şey için bir ricada bulunuyo
rum. Eğer senin bana karşı duyduğun sev
giyi denemek isteseydim, daha ağır bir tek
lifte bulunurdum. 

Otello, artık, böyle bir ricayı red ede
mezdi. Yalnız karısına, zamanını kendisi
ne bırakmasını söyliyerek, Kassio'yu tekrar 
eski mevki ve rütb~ine çıkaracağına söz 
verdi. 

Bir tesadüf neticesi olarak Kassio, Des
demona'ya araya girmesi için yalvardrktan 

rak: ··ı 
o'ı 

- Her halde öyle olacak! dedi. ~~ 5.· ~· 
Kassio'yu Desdemona'nm yanında gor~ıl O· 
leci .zaman Y ago'nun sarf ettiği cümleY1 • ? 

ktl tello'ya hatırlattı. Acaba bu ne deme ·e 
Düşünmeğe başladı. Otello'nun namuslu 6i 
dürüst bir adam tanıdığı Yago manasız ~j( 
söylemezdi. Söylediği sözde bir hikmet, ) 

(Sonu var 
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Amerika beyanname neşretti 
1 EGE 

Fakat Japon politikası 1manevraları 
artık değişmiyecek! başlıyor 
(Başı ı. inci sayıfada) ı 

nezareti bir beyanname neşrederek Ja
ponyarun Çini istilasını takbih etmiştir. 
Bu beyannamede hulasa olarak deniyor 
ki: 

Uzak şark hadiselerinin inkişafı, Ja. 
panyanın Çindeki hareketinin Milletler 
arasında bulunması lazım gelen münase
bet prensipleriyle telif edilemez olduğu 
gibi, 9 devlet muahedesi hükümlerine ve 
Kellog paktına da mugayir bulunduğu 
neticesini istihraca Amerik hükümetini 
&ev ketmiştir. 

Amerika bükümetinin mütaleasına 

göre, enternasyonal münasebetlere ha
kim olması icab eden prensipler, şunlar

dır: 
Milletler siyasetlerinin sevk ve ida-

resinde kuvvete müracaattan ve diğer 
tnilletlerin dahili işlerine karışmaktan 
çekinmeJidirler. Enternasyonal münase
betlerde bütün meseleler sulhçu görüş.. 
ınelerJe halledilmeli ve bütün milletler, 
tnevcud teahbüdlerine riayet eylemeli
dir. Bundan başka muahedelerin mu· 
kaddes olduğu prensipi devam ettirilme

lidir. 
Milletler Cemiyeti asamblesı tara

fından Çin meselesi hakkında kabul e
dilen karar sureti metninin hariciye ne
zaretine gelmesinden sonra neşredilen 
bu tebliğ, uzak şark işinde Amerikanın 
Milletler Cemiyeti ile işbirliğinde bulu
nacağında ve 9 devlet konferansına işti
rak edeceğinde şüphe bırakmamaktadır. 

Japonya, politiluuınJa deği§iklik 
yapmıyacak 

Tokyo, 7 (A.A.) - Yan resmi bir 
membadan bildirildiğine göre, Japonya, 
dokuz devlet konferansına iştirakten 

çekinecektir. 
Aynı kaynak, şunları ilave etmekte· 

dir: 
"Düşünülen konferansın gerek Ja

ponyaya karşı manevi bir taarruz icrası, 
gerek J aponyaya karşı fili tedbirler tat
biki maksadiyle vasıl olacağı karar, her 
ne olursa olsun, Japonya, esas politika. 
sında en ufak bir değişiklik yapmaksı
zın takibe devam edecektir. 

Japonya, uzak şarkta sulh ve nizamı 
kurmağa yılmaksızın çalışmakta devam 
edecektir. Japonyanın hatta kendisine 
karşı ekonomik zecri tedbirler tatbik e
dilse dahi, milli birliğinin böyle bir 
buhrana karşr koyacağına itimadı var
dır. 

Nutkun Cenevredeki tesiri 

Cenevre, 7 (A.A.) - B. Ruzveltin 
nutkiyle Cenevre asamblesinin karar su
reti hakkında dün neşredilmiş olan mÜ

tıalealar B. Cordell Hullün ''Amerika 
hükümetinin Çin - Japon anlaşmazlığı 
hakkındaki mütalealarınm umumiyetle 
Mi11etler Cemiyeti asamblesinin müta-
1easma uymaktıa olduğu,,. suretindeki 
beyanatı, Milletler Cemiyeti mahfille
rinde Şikago nutkunun hasrl etmiş ol
duğu tesir kadar kuvvetli bir tesir hu
aule getirmiştir. 

Bütün bunlar, yakın bir istikbalde 
nıüsbet ve fili bir harekete geçileceğine 
delil addedilmektedir. 

Amerikıa hariciye nezaretinin Millet
ler Cemiyeti ile anlaşmasını daha çok 
belirtmek için bu cemiyet genel sekre
terine hususi surette, haridye nazırı
nın beyanatının metnini vermeği düşün
tnekte olduğu söylenmektedir. 

Amerikanın tutacağı yol 
Vaşington, 7 (AA.) - Havas ajan

tıı muhabirinden: Hariciye nezaretinde 
dokuz devlet muahedesini imza etmiş 
olan devletler konferansı için henüz 
Cenevreden davet yapılmamış olduğu, 

söylenmekte ve h,ükümetin hareketi hat

tının ne olacağı hakkında beyanatta bu
lunmaktan çekinilmektedir. Mamafih 
salahiyettar bir kaynak, yapılacak da
\retin kabul edileceğini temin etmekte
dir. 

Amerikanın mur:ıhedeler ahkamının 

bozulması karşısında ittihaz edeceği 

hareket hakkına gelince~ bunun Millet
ler Cemiyetinin hareket hattına muta
bık olması muhtemeldir. 

Ruzvelti tcnkid edenler 
Vaşington, 7 (A.A.) - Amerikanın 

bitaraf kalması lehinde harekette bu
lunan altı teşekkül neşrettiği müşte-

rek bir tebliğde, B. Ruzve1tin nutku
nu tenkid ve reisicumhuru 1917 deki 
yolu takiben memleketi yeni bir barba 
sürüklemekle itham eylemektedir. 

Yine bu tebliğde, B. Ruzveltin ku
rucu hiç bir sulh programı ortaya koy
madığı, milli bir prensip olan taraf
sızlık kanununu bozmakta olduğu ve 
sulhu kurtarmak için tek çarenin de
mokratik prensiplerin tatbikı bulundu· 
ğu beyan olunmakta ve B. Ruzvelt dik
tatörce hareket etmekle itham edil
mektedir. 

Japonyanın hayTeti ve §Üphesi 

Tokyo, 7 (A.A.) - Japonyanın do
kuzlar muahedesini bozduğuna dair A
merikanın neşrettiği beyannameden 
bahseden japon mahfilleri B. Ruzvel
tin nutkundan sonra amerikan hükil
metinden herhalde bir hareket bekledi
ğini kaydetmekle beraber, bu hareke
tin bu _kadar süratle inkişafından dola
yı hayrete düştüklerini açıkça söyli
yorlar. Bununla beraber, bu beyanna. 
meyi müsbe-t bir hareketin takib edebL 
leceğinden şüphe edilmektedir. Bunun 
da bir defa daha nazari sahada kalaca-

ğı kanaati mevcuddur. 

Çinin büyük memnuniyeti 

Şanghay, 7 (A.A.) - Amerika ha
riciye nezaretinin Çin'in japonlar tara· 
fından istila edilmesini takbih eden 
dünkü beyanatı, resmi çin mahfillerin.. 
de büyük bir memnuniyet uyandır. 

mıştır. 

Çinliler, Milletler cemiyeti ile Ame
rikanın süratle harekete geçeceklerini 
ümid etmektedirler. Aksi takdirde ih

timal bir cihan harbının çıkmasına ma
ni olmak için vakit gecikmiş olacaktır. 

F Tansanın memnuniyeti 

Paris, 7 (A.A.) - Politik mahfiller

de deniliyor ki: 
Hariciye nazırı B. Delbus, Amerika 

maslahatgüzorı ile yaptığı görüşme es
nasında Amerika cumhur reisi B. Ruz
veltin Şikağodaki nutkundan dolayı 
fransız hükümetinin derin memnuniye

tini bildirmiştir. 

B. Şötanın nutku 

Paris, 7 (A.A.) - Amerikan kulü

bünde bir ziyafet sonunda nutuk söyli
yen Başvekil B. Şotan, fransız milletL 
nin Amerika Cumhur Reisi B. Ruzvelt 
hakkında taşıdığı yüksek hayranlık ve 
derin sempati hislerine terceman olduk
tan sonra, ezcümle demiştir ki: 

B. Ruzvelt'in son nutku, bütün dün
yada derin ve devamlı bir tesir yapacak
tır. Fransa, bu nutkunda, kendisini he
yecanla bağlı bulunduğu bütün prensip
lerin mevcud bulunduğunu memnuniyet
le görmüştür. 

Fransa. in.sanların hayatında olduğu 
gibi, devletlerin hayatında da esas. hu
kuk ve ahlak kaidelerine hürmettir. 
Fransa, mukavelelere karşı yapılan her 
türlü ihlallerin ve bir memleketin mü1-
ki tamlığına ve bir miJletin hürriyetle
rine karşı bilerek yapılan her türlil te
cavüzleri diğer milletlerin ve umumi sul
hun menfaatlerini derin surette sarsmak
ta olduğunu katiyetle hissetmektedir.,, 

Almanyada 

Bertin, 7 (A.A.) - Yan resmi bir 
kaynaktan bildirildiğine göre, Berlin 
siyasi mahfilleri, uzak şark anlaşmaz
lığı hakkında Amerika birleşik devletle· 
ri dış bakanlığının tebliği hakkında hiç 
bir fikir yürütmemektedir. 

1 KÜÇÜi< DIŞ HABERLER 

X Paris, - 31 inci otomobil salonu, 
bu sabah açılmıştır. 

X Berlin - Sinema aktrisi Renate 
Müller, bu sabah senatoryomlardan bi
rinde vefat etmiştir. 

X Meksiko, - Meksikoda iki daki
ka müddetle bir zelzele hissedilmiştir. 
Az şiddetli olan bu zelzele, Meksikoda 
hiç bir hasara sebebiyet vermemiştir. 

X Londra, - Veziristanda asi yer
Jiler, İngiliz kuvvetlerine hücumda bu· 
lunmuşlar ve iki ingiliz zabitini öldür
müşlerdir. 

(Başı 1. inci sayfada) 

ket etmi-şlerdir. 

Bn. Gökçen lzmirde 
İzmir, 7 (A.A.) - Bu sabah Eski

şehirden uçan Atatürk kızı Bayan Sa
biha Gökçen, 5 tayyarelik bir file\ ile 
bugün saat 13 de İzmire gelmiş, kendi
sini karşılryanların alkısları arasında 

Gaziemer tayyare meyda~ında yere in
miştir. 

Hazırlıklar devam ediyor 
İzmir, (Hususi) - Büyük Ege ma.. 

nevralarmın hazırlıklarım süratli bir 
intizııım içinde devam edilmektedir. Ma
nevra sahasına aid hazırlıklar bitiril· 
ıniştir. Piyadelrin yürüyüşü ve trenle · 
nakliyat işi de bitirilmek üzeredir. Kuv
vetler kendi kumanda heyetlerinin tes.. 
bit ettiği noktalarda toplanmıştır. Tay
yare filolarımız manevra sahasında u
çuşlar yapmağa başlamışlardır. 

Manevra kamutanlık karargahı şeh
rim.izde çalışmalarına başlıamtştır: Kah
raman ordumuzun yüksek harb kabili
ytini bir kerre daha belirtecek olan bu 
manevralar, bütün Ege mmtakıasmda 

büyük bir alaka ve heyecanla karşılan.. 
maktadır. 

ÜÇLER KONUŞMASI 

Italyadan 
cevab 
isteniyor 

Roma, 7 (A.A.) - İngiltere büyük 
elçisi ve Fransa işgüderi İtalyayı üç
ler görüşmelerine davet eden fransız • 
ingiliz notasına İtalyan hükümetinin 
derhal cevab vermesi için bugün Kigi 
sarayı nezdinde müşterek bir teşebbüs.. 
te bulunmuşlardır. 

C evab hazırlanıyor 
Roma, 7 (A.A.) - Salahiyetli bir 

kaynaktan bildirildiğine göre, fran
sız - İngiliz davetine İtalyanın cevabı 
yarın ve yahud cumartesi günü muhak

kak verilecektir. 

Fransız gazetelerinin yazdıkları 
Paris, 7 (A.A.) - İtalyan cevabı i

çin Popüler gazetesi diyor ki: 
''B. Musolininin general Frankoya 

gönderdiği tebrik telgrafı fransız - in
giliz teşebbüsüne ilk cevabtrr, Majork 
hava üssüne bağlı italyan hava kuvvet
lerinin muhakkak olan Valansiya ve 
Barselon'a boınbardrmanlarına iştira.ki 
ise, ikinci bir cevab teşkil eder. Bu ne
vi cevablar silsilesi biribirini takib ede
bilir ve edei:ektir de. Gerek Londrada 
gerek Pariste bu cevablar silsilesine 
bir nihayet vermek hususunda kati bir 
karar verilmi~ bulunmuyor. 

Jur gazetesi de, şöyle yazıyor: 
"Fransa ve İngiltere İtalyanın ce

vabını oldukça büyük bir sabırsızlıkla 
beklemektedir. Bu cevabın bugün veya 
yarın verileceği ümid ediliyor. Fransız 
siyası mahfillerinde Romanın cevabına 
sonsuz bir vaziyette beklenemiyeceği 
kızgın bir eda ile söylenmekte ve Lon. 
dra ile müşterek olarak ikinci bir te
şebbüs yapılacağı ilave edilmektedir. 

Silahlanma için 

İngiliz işçi partisinin karan 

Londra, 7 (A.A.) - İşçi partisi kon
feransı, çetin müzakerelerden sonra, in
giliz hükümetinin silahlanma programı. 
nı, 262 bin reye karşı 2.169.000 rey ile 

tasvib eylemiştir. 

1 Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
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• YAPAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

·--------· Samuel Hor 
No. 26 Çeviren: Hikmet TUNA 

Bütün felaketler « kara kuvvetler» 
den geliyordu 

Diğer bir fasılda Sir George Buc
hanan ıle Sir John Hanbury-Willia.ma 
ve benim aramdaki samimi münase
beti daha tafsilatla anlabyorum. 

Aldığım her enteresan raporu, 
mii§ahede ettiğim he.r ehemiyetli ha
reketi, politika veya askerlikle olan 
alaka ve ehemiyetlerini göz önünde 
hltarak derhal bu iki zata gönderi
yordum. 

Bu görii§le hareket etmeğe bqla
yara.k 1916 ilkbaharında tetkiklerime 
gİrİftİm. 

Evela Petrograddaki mağazalar -
da ia§e malzemeainiıı bulunmarnaaı ve 
aç ve biilaç bir halde yiyecek tedarik 
etmeğe çalr~ yoksulların ş0kakla.r
. da t~il ettilderi dizi kollarının aebeb
lerini araıtımıağa koyuld.im. Bir 
fransız diplomatı, Almanyadaki va
ziyeti, bana, "la fam.ine bien organi· 
see'' diye tasvir etmiıti. Rusyadaki 
"famine'' neden kötü bir ,ıekilde ~r
ganize edilmit oluyordü7 Ve bundan 
b~ka, normal "olarak büyük mikdar
cla buğ.~ ihraç eaen ve gene tam o 
sıralarda fevkalade mükemmel mah
sul almıyelan.bir memlekette neden aç
lık ve darlık vardı? 

Eğer bunqp. cevablll( politikada a
tamak lazıın ·geliyoraa, ki nitekim 
böyle olması büyük bir ihtimal dahi
linde idi, nıs politikacıları ve kamoyu ile 
tampnaklığ.ım lizımdı. Bundan dolayı, 
vakit buldukça Duma'ya yahud im
paratorluk Ş~uıa giderek mümkün 
olduğu lu(dar parti liderleriyle temas 
etmeğe çalışıyorown. 

Her iki meclisteki ziyaretlerim, 
kendime tevcih ettiğim suallerin bana 
ceva.blarmı vermeğe yardun ediyor
lardı. O günlerde her iki meclis de kö
tü hal ve hareketleri tetkik ve mille
tin maneviyatını kuvvetlendirecek rol
lerin oynanabileceği yerler oldukları 
halde, ölü bir sahne halini almı1-
lardı. T e§rii meclisin harb esnasnıda 
ziyaret ettiğim bütün toplantılarında 
benim Üzerimde en büyük ezici tesiri 
yapan imparatorluk ııirası idi. Bu te
sir, Şurasının bakim veya mesul bir mec
lis olmamasından değil de _ onun parla
menter kudreti beni al&kalandırmı· 

yordu -, milletin bütün görüı sahası
nı kaplamı§ olan ha.rb ve yeni prob
lemlerle temas etmiyen hemen hemen 
sadece çok yaılı bürokratlardan tet
kil edilmiı olmaamdan ileri geliyor
du. 

Bu ıuranm azalan, valc:tiyle Re
pin'in Alekııander galerisi İ\ ti bir çağ e
ve) resmetmiı olduğu aynı yaılı 

ve kibar memurlardı; ne var ki, onla
rm portreleri yapıldığı günlerde, gö
güslerinde St. Anna yahud St. Alex
ıındre - Nevaky ni~mm al kordonu
nu taııdıklarr laciverd ve sırmalı üni
formalar giyiyorlardı. Şimdi ise, 
fraklı idiler. Öğleden sonra yaptığı 
toplantıların ortasında, bu kibar 
sosyete uzun ve mükellef bir §ekilde 
tanzim edi!mİ§ olan bir çay masuınm 
başında istirab1tt ediyordu. 

Bu çay alemlerinden birinde, yanı 
başımda oturan eski bir İstanbul bü. 
yük elçinin İngiliz milletine kar§ı 

ya11tığı hücumları beni epey eğlen
dirmişti. Beni bir alman sandığından, 
kalbinde olanları ortaya dökmek için 
tam fırsattır, duygusiyle hareket edi
yordu. Bundan başka, adam akıllı 
sağır oluşu dolayısiyle, etrafında otu
ranların bütün protesto ve izahtan, 
onun acı acı atağdamalarını durdura
mıyordu. 

Duma'ya gittiğim zaman, büsbü
tün başka bir manzara karıısmda i
dim; fakt burası da ötekinden daha 
az endişe verici ve ezici değildi. Ma
rins.ki sarayının sıcaklığı ve rahatlığı 
yerine, burada, &a.ray gözdelerinden 
birinin ikaınetgahhktan çoktan çı

karmış ..? eksotik nebatlar yerine me
bu.slarla doldurulmu§ bir sere, bir 

, pavyon'un aoğuk boşluğuna rastladım. 
Resmi bir toplantı için, hiç bir yapı. 
Potemkin sarayı kadar kötü olamaz- · 
dı. Salonun akustiği, tasavvur edile
miyecek derecde kötü idi. Toplantı
lar hiç bir intizama tabi değildi. Bo
yuna keyfi surette talile ediliyoru. Çar 
tarafından tayin ve azl edilen, biç bir 
a11retle meauliyet tqmııyan bakanlar, 
toplanblara ekseri gelmiyorlar ve en

. der hallerde gelmek mecburiyetinde 
kaldıklan zamanlar, Dmna bafltanı
nm kürsüsünde bulunan bir ma• ba· 
tında oturuyorla.rdı. 

Bakanların, bir kaç beyanabru din· 
lem.iıtim. Namuslu bir adam ve itilaf 
devletlerinin dürüst bir dostu olan 
meclia b~kanı Trepof'un nutuklan 
'bil~, parl~ento rejimiyle idare edi
len garbın her idaresini, en kısa bir 
z~ndP yıkabilecek bir mahiyette 
idi. -

Fakat; meselenin en korkunç ta
rafı, kabilyetsiz ve mesuliyets.iz me
buslarm &ile, vaziyetlerinin ümids.iz 
ohqu dolayısiyle haşal inlcisarına uğ
ramıı olmaları, yeae boğulmU§ bulun
maları keyfiyeti idi. Duma, mevcud 
olsa d.a olmaaa da, bir memleketin it
lerini çevirebilecek bir meclia halini 
alını§b. Realiteye hiç temas etmiyen 
ve otoritece tamanıiyle silik bir hale 
sokulmut olan bu meclis, istikliJıiz ve 
manasız mevcudiyetini sürükleyip du
ruy1>rda. 

Halbuki, 1916 da, "Kara kuvvet
ler'' diye tanmmı§ olanlara karıı, hur
d~latmı§ olan bünye&İni birdenbire 
kıpırdatmağa kalkışınca, vaziyet o 
mabette ehemiyet kesbetmiıti. 

Rusyada ne kadar kötülük varsa, 
o günlerde bunların hepsi "Kara kuv. 
vetler'' in heaabma geçirildi. Cephede 
vapılan bir hücum akiın kalmca, po
püler bir bakan azledilince, y~ecek, 
içecek, yakacak şeyler bulunmayın

ca, hasılı her felaket ve her sıkıntı, 
kamoyun gözünde, saraya hakim ol
dukları söylenen kara kuvvetlerin bir 
eseri olarak canlanıyordu.. 

Bütn sıkıntılarının sebeblerini bir 
ıahsın üzerinde toplamakla ve büyük 
bir buhranın tekmil tezahiirelrinden 
bir elin meaul olduğunu &anmakla rus 
kamoyunun fazla ileri gittiğine ıüp
be yoktu. Lakin, ister aşın olsun, is
terse olmaam, bir tesadüften ziyade, 
çok tehlikeli hadiseler büyük bir hız
la biribirinn arkasından geliyordu. 

- Sonu var-

CENGEL KIT ARI --, 
ve 

CENGEL HiKAYELERi 
Rud1ard Kipling tarafın

dan yazılıp Nurettin ART AM 
tarafından dilimize çevrilen 
ve iki cild halinde ıatı§a çıka
rılan bu eısiz kitablar hakkın· 
da değerli münekkidimiz Nu
rullah Ataç, fU ıatırları yazdı: 

''Nurettin Artam, Kiplin· 
gin o harikulade eserini. Cen
gel kitabını rngilizceden ter· 
cüme etti: hem de ömek diye 
gösterilebilecek bir tercüme. 

O iki kitabı hala okumadı
nız ve çocuklarınıza okutmadı
nızsa güzel şeyleri sevdiğiniz. 
den şüphe etmek caizdir.,, 

1 Dr. Basit Orek 1 
Cebeci merkez has· 

tahanesi dahili basta· 
tıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir Meş· 
rutiyet caddesi 10/l numa
ralı evinde kabul eder. 

Tel: 1694-



N akliyattaki sürat. hakkında bir 
çok medhiyelor yazıldı, ıürat 

sahasında elde edilen başarıların bütün 
inkilibların en derini olduğu söylendi 1 
medeniyetin yayılmasında oynadığı ha,. 
yatt rol belirtildi. 

Fakat, bu "alirat inkilabı"nin artık 
bir dönemeç noktasına, hatta belki de 
sonuna varmıf bulunuyoruz. Asrın baş· 
langıcındanberi, hususile harbın sonun
danbcri, münakale vasrtalarında süra
tin baş döndürücü bir hızla artmasına 
şahid olduk: Rekorlar, kiltlelere emni

Hızlı, daha hulı, dai
ma daha hızlı/ iman
lık adeta bir sürat 
11tma.ına tulultnUf 
gibidir! motörünü ıa
niyede bir kaç yüz 
dela daha hulı çe
virtmeye, dakikada 
bir kaç yüz metre da
ha fazla yol al.maya 
muvaffak olanlm, mil-

ULUS 

letdcqlannın omuzla
nnda birer kahraman 
mevkiine yükıeltili· 
yor. Her gün biraz 
daha artan ıüratten, 
halk yığınları bCJ§ 
dönmesi değil, çdgın
ca bir zevk duyuyor, 
bu umumi cereyana 
karıı bCJ§ kal.dıracak 
bir kaç §Qird en başka 

kimıe görülmüyor. 

Sürat, daima da
ha çabuk! çok güzel, 
fakat inıan dehaıı, 

motöre daha ne kadar 
11iirat verdirebilecek, 
i11tikbal.de, bugünkü 
rekorlan daha ne ka
dar ileri götürebile· 
cektir? Hayati bir su· 

al ki üzerinde durul
maya değer. lıte 
lran11ız mühendisle
rinden Marsel Berö, 
J ö Se T u mecmucuın
da neırettiği ve bu 
11ütunlarda bir hüla
sa11ını okuyacağınız 
yazıda bu suale ce
vab vermeye çalııı
yor. 

.. 
Geılçler.I 
Liselerin son sınıflarında ve yük

sek nıekteblerde okuyan genç. 
ler, henüz hayata atılmanın 

eşiğinde bulunduğunuz bu .ıra
da sizin de okuyacağınız ya~
lar, üzerinde düşüneceğin~ 

mevzular, medeniyet dünya.. 
aından öğreneceğiniz bilgiler 
vardır. 

yet veren bir intizam
la ve büyük zahmet
lere mahal kalma
dan yükseliyor. So
kak adamı, her gün 

Sü'at rekorları her gün kırılıyor 

işte ilk sayıaı 29 ilk tefrin 1931 
de yeni makinaaında büyük ha
cimde çıkmağa başlıyacak olan 
yeni Ulw, bu ihtiyacı düıüne· 
rek her halta bir aaylcuını size 
bağışlamağa karar verdi. 

Bu sayfayı hem okuyacak, hem 
de bizimle birlikte yazacakaı. 
nı.z. Bu sayla, münakaşaları
nı.za, fikirlerinize, mütaleaları
nı.za daima açık bir kürsü 
olacaktır. 

daha hızlı gideceğiz, diye düşünüyor. 
Fakat hayırı imkanlarımız son had

dine varmıt görünüyor. Bunları aşmak 
için, kalbi ve asabiyle insanı ve fennin 
kanunlarını değiştirmek icab eder. Sü
ırat ekmeğini neslimiz bitirmiştir, ge
riye ancak bir kaç kmntı kalmıştır. Ve 
haleflerimiz, pek küçük .farklarla. 1937 
rekorlariyle iktifa etmek mecburiyetin· 
de kalacaklardır. 

İzah edelim: 
Altı bin sene evel tekerlek icad o

dlldi. 40 sene evci koşu otomobilleri 
Bordo • Parla arasını vasati 25 kilomet-
re ile alıyorlardı. Bugün Campbell'in 
biltün bir servete mal olan otomobili 
on, on beş saniye zarfında süratini sa
atta 485 kilometreye çıkarmaktadır. O 
da bu koşuya tek müsaid yer olan bir 
amerikan plajında. Dahası? Dahası bu. 
Belki başka bir ucube makine ile bir 
başka kum çölünde 500 kilometreye var
mak mümkün olacaktır. Fakat otomobi
lin sürati burada kalmaya mahkfundur. 

Fakat bu da bir istisnadır, alelade 
cinsten koşu otomobilleri hususi saha
larda ve o da bir kaç saat için 300 kilo
metreyi güçlükle bulabilmektedir. Bir 
çok memleketlerin bugünkü yollarında 
ise 100 kilometre sUrat demek, büyük 
bir sinir gerginliği ve kapaklanmak ih
timalleriyle dolu bir canbazlık demek
tir. 

100 sene sonra için tahminler de mi 
bulunalrm? 

Bazı cüretkarlar 500 ü aşacaklar ve 
belki 560 ı bulacaklardır. Fakat bu sü
rat hususi otomobil sahaları üzerinde 
ve ancak J:>ir kaç saniyelik zaman için 

olacaktır. Otostrad'lar üzerinde mun
tazam kamyon ve otokar servisleri va
sati 150 kilometre yapacaklardır. Sizin 

ve benim gibi otomobil sahibleri de 70 
veya 80 vasatiyle iftihar edebilecekler
dir. Bu kehanetlerin yanlış çıkması i
çin biyolojistlerin insan vücudunu re
fonne etmeleri hislerimizin ve hareket
lerimizin iki misli süratlenmesi icab e
der. Böyle bir neticeye varmak içinse 
yliz sene bir dakika gibidir. Fakat de
miryolu için vaziyet böyle değildir, o
tomatik surette ilerliyen tren, makinis
ti ani hareketler yapmak mecburiyetin
den kurtarılmıştır. 

Demiryolunda sürat 
B ugün saatte 100 kilometreden 

fazla süratlc giden trenler az 
değildir. Bazı daha kısa hatlarda işli-

Bu hız nereye 
kadar gider? 

çük hacimde olacak ve kap
tan köprüsünden maada kı
sırnları suyun içine gömille
cektir. Bir nevi denizalbları 

andıran bu neviden gemi
lerle Amerikaya belki 48 

saatte gitmek mümkün o
lacaktır. Fakat büyük trans

atlantiklerin lüksünü ve ra-
yen trenler vasati 110 ve hatta 120 kilo
metreyi aşmaktadırlar. Otoraylar 130 ve 
140 kilometreyi kolaylıkla yapabilmek
tedirler. Ticari hatlarda rekor, Bertin -
Hamburg arasında 127 kilometre sürat
le giden trene aiddir. Elektrikle müte
harrik olan bazı italyan trenleri vasati 
140 kilometreye kadar çdanışlardır. 

Tecrübe seferlerinde Fransada 50 
tonluk altı vagonlu bir tren saatte 164 
kilometre yapmış, lngilterede 220 ton 
yük çeken bir lokomotif süratini 173 ki
lometreye çıkarmıştır. Almanyada 250 
tonluk bir tren 10 kilometre üzerinde 
vasati 187 kilometre yapmış ve bazı 
noktalarda 192 kilometreye kadar çık
mıştır. Elektrikli trenlerle yapılan tec
rübelerde, İtalyada saatte 190 kilomet· 
reden fazla sürat elde edilmiştir. 

Bugatti otomotrisinin Fransaya te
min etmiş olduğu 196 kilometrelik re
kor, Amerikada Zefir arabası tarafından 
saatte 197 ve Almanyada 200 kilometre 
yapılmak suretile kırılmıştır. Böylece, 
demiryollarında kuJlanılan vasıtalar ne 
olursa olsun 200 kilometre sürat bir 
azami had olarak kalmaktadır. Bu re
kor kırılacak mıdır? Eğer demiryolu 
bugünkü ~ekliyle kalırsa hayır! çünkü 
çok süratli seyir esnasında vagonlarda 
hiç de hoşa gitmiycn bir sarsıntı husu
le gelmektedir, sürat daha da fazlalaş
tığı zaman bu sarsıntı, raydan fırlamak 
tehlikesi şeklini almaktadır. 

Gerçi traves sayısının arttırılması, 

daha ağ .r raylar kullanılması gibi hat
ları kuvvetlendirecek tedbirler düşü

nülmektedir. Fakat bu mahzur önlense 
bile münhaniler gene sürata karşı bü
yük bir mani olarak kalacaktır. Oto
raylar için sürat küçük virajlarda 120 
yi, orta virajlarda 160 ı ve geniş viraj-

larda 180 i geçemez. Daha hızlı gidebil
mek için münhanilcri azaltmak lazım

dır ki çok defa arazi arızaları buna im
kan vermez. Bunlara karşı çareler bu
lunsa bile, fren meselesi mühimdir. 
Fransada bir tren kapalı işaretini gör
dükten azami bin metre sonra durmak 
mecburiyetindedir. Halbuki bugünkü 

frenlerle bir lokomotif, 120 kilometre 
aüratle giderken fren yaptıktan ancak 
bin metre sonra durabilir. Gerçi fren
lerin ıslahı suretiyle bu 120 kilometre 
haddını azami 150 kilometreye çıkar
mak kabil olabilir, fakat daha fazlası 
mümkün görünmüyor. Yüz sene sonra 
bundan daha fazlasının yapılabilmesi i· 
çin bütün hatların yeniden inşası, bü
tün köprülerin yeniden yapılması ve 
şimdi hiç bir fikir sahibi olmadığımız 
yep yeni bir fren sisteminin keşfi icab 
eder. 

Gemilere gelince 
ormandi vapuru Amerika hattında N "mavi kordela" yı kazandı. Bu

nu uzun zaman ve belki de ebediyen 
muhafaza edecektir. Bir çok kimseler 
bu süratin aşılamıyacağı kanaatindedir
ler. 'Gerçi su üzerinde daha hızlı git
mek mümkündür. Mesela tek kişilik 
yarış motörleri saatte 140 kilometreyi 
aşmışlardır ve 2600 tonluk yeni fransız 
torpidoları saatte 83 kilometre yapmak
tadırlar (Dünya rekoru). Fakat büyük 
yolcu gemileri yarış için inşa edilmez
ler ve her şeyden önce ticari maksadlar 
göz önünde tutularak vücudc getirilir
ler. Sürati arttırmak için hacmi de art· 
tırmak lazımdır. Nazari olarak "Nor
mandi'' nin rekoru ancak kendisinden 
daha büyük hacimdeki bir gemi tarafın
dan kırılabilir. Şimdilik ne inşa, ne de 
proje halinde bundan büyük bir gemiı 
mevcud değildir. 

Şüphesiz ki 25 ve ya 30 sene sonra 
bugünkü transatlantiklerin yerini ala
cak olan yeni gemiler inşa edilirken vü
cuda getirilecek olan bazı tadilatla bu-

günkü 58 kilometre sürati belki 60 a ve
ya 65 şe çıkarılacaktır, fakat hiç bir 
transatlantik 100 kilometre sürata ula
famıyacaklardır. 

Su üzerinde bundan daha büyük 
bir sürate erişmek için bir fransız mü
hendisinin projesini tatbik mevkiine 

koymak icab edecektir. Bu projeye gö
re yeni gemiler 8 ita 14 metre geniş
liğinde ve 100 metre uzunluğunda kü-

hatlığını arıyanlar, yüz sene sonra da 
Amerikaya deniz yoliyle 4 günden cvel 
gidemiyeceklerdir. 

ş 

Hava yollarında 
u halde sürat bakımından bütün 
ümidlerimiz havadadır. Balon-

tarı bir kenara bırakalım. Bunarın süra
ti hiç bir zaman saatte 150 kilometreyi 
aşamaz. Tayyarelerde sürat çok daha faz· 
ladır. 1500 kilometre kadar uzunlukta 
mesafelerde en iyi münakale tayyareleri 
saatte 330 kilometre ile iktifa etmek 
mecburiyetindedirler. Eşya yükünü a

zaltmak veya tayyareyi daha hafif mal
zeme ile inşa etmek mümkün olduğu 
takdirde, kompresörlü motörlerle saat
te 430 kilometre yapılabilir, fakat an
cak 800 kilometre yüksekten gitmek ş:ır
tiylc. Fakat bu neviden tayyarelerin, 
yolcuların hava tazyikinden müteessir 

olmamaları için hususi surette hazırlan
mış kamaralara malik olmaları icab e
der. 

Bununla beraber, aynı kuvvete sa

hih kalmakla beraber motörlcrin ağırlı

ğını yarı yarıya indirecek olan yeni ke

'ifler sayesinde 13 kilometreden fazla 

yükseklikte saatte 650 kilometre sürat 

temin etmek mümkün olabilir. Fakat 

böyle bir netice de pek yakın bir istik

balde tahakkuk edeceğe benzememek

tedir. 

Şimdilik 650 kilometre azami had

dinde duran tayyareler yerine, Jirop· 

lan'ların (*) gösterdiği imkanlar çok 

daha müsaiddir. Şimdiden bugün sahib 

olduğumuz matcriyellcrle 16 tonluk bir 

(Jiroplan, 12 yolcu taşıyarak Paristen 

Ncvyorka 10 saatten daha kısa bir za

manda gidebilir. 

Fakat yıldızlara gitmek için mermi 

gibi atılması düşünülen nakil vasıtala

nna gelince, bunların ortaya çıkardığı 

büyük güçlükler henüz hal edilmiş ol-

("') Üstünden pervaneli tayyare. 

Memleketteki gençlik hayatına 

sadık bir ayna va%ileaini göre
cek olan bu sayfayı okumalc 
bO§lıca arzularmı.zdan birüi ol· 
malıdır. 

maktan uzaktır. Filhakika bu neviden 
mermilerin hareket ve sukutu, müstak
bel keıiflerle, insan vücudunun taham
mül edebileceği bir şekle sokuluncaya 
kadar bu sahada hayallerin tahakkuk 
haline girdiğini gönnek mümkün olını
yacaktır. 

Yüz sene StOnra, 600 ve 700 kilomet
relik azami sürat haddi jiroplan tarafın
dan fazlasiyle aşılacağı için ihtimal ki 
tayyare ortadan kalkacaktrr. 1945 sene
sine kadar jiroplan 600 kilometre aüra
ti bulabilir ve bundan sonra da aaa._ 
te bin kilometreye doğru inkişaf mda 
devam edebilir. 

Sürat hududu 

B u izahlar, ileri sürdüğü tahdidlec 
dolayısiyle bazılarınca fazla cü-

retkar telakki edilecektir. Terakkinin 

ticari aklı selim ve insan vücudunun 

fizik imkanlariyle mahdud oldugu çok 

defa unutulmaktadır. Nevyorkta. 300 
metre yüksekliğ;nde dev binalar vardır. 

100 sene evel aynı sahalarda ancak tek 

katlı evler görülürdü. Bundan 100 sene 

sonra, 600 metre yüksekliğinde binalar 

göreceğimiz manasını çıkaramayız. Şim· 

di iftiharla knltukları kabartan Nor

mandinin iki misli büyüklükte bir ge

mi yapmak neye yarayacaktır? Camp
bell' in 2500 beygirlik otomobilini bi
zim yollarımıza salıverebilir misiniz ? 

Sürate susamış bazı ıuhların ümid

lerini km.cak da olsak, muhtelif S"'ha

larda büyüklük ve sürat hususunda a• 

zami hadlere artık varmış olduğumuzu 

söylemekten çekinmiyelim; gelecek a
sırlarda bu ölçülerde pek büyük değ.
şikliklcr olacak değildir. 

Bunnula beraber bizden sonraki ne
siller için iş kalmamış değildir. Bugün 
elde edilmiş olan süratler dahi l" nde 

nakil vasıtalarında emniyet ve rahatlı
ğı temin etmek için de daha pek çok 
çalışmak icab edecektir. 

İzmir llelediyesinden : Saf ranholu belediyesinden: 1,ürkiye Büyük~ l~lillet Mecl° si 
idare Heyetinden : 

~umnu~iyet Meydanı arkasında sureti mahsusada ayrılan arsa
da ınş... cclılecek olan belediye sarayının projesi münakasaya ko
nulmuştu. 

.. Görülen ~üzu~ üzerine şartnamesinde tadilat yapıldığından 
musabaka muddctı 15 şubata kadar temdid edil ni~tir. Müsabakaya 
iştirak edecekler tanzim edecekleri projeleri bu müddet zarfında 
belediye fen heyetine imza mukabilinde teslim edeceklerdir. Bu 
husust~ mali'ımat almak istiyenler belediye baş mühendisliğine mü-. 
racat etmelidirler. 

Müddetin hitamından on beş gün sonra dereceleri tasnif edile
rek yalnız birinci gelene iki oin lira verilecektir. Müsabakayı ka
zanmı} an projeler sahiblerine iade olunacaktır. (3594) 3-5308 

Türk llava Ktırumu 
6 er Keıide 11 Birinci teşrin 937 dedir 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan ba§ka: 40,000, 25,000 20,000, 15,000, 
l 0,000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7/Birinci Teşrin/ 937 gilnO 
akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

ltu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkr sakıt olur_ 

Belediye için iki adet otobüs satın alınacaktır. İhale 22 T. evel 
937 tarihinde saat 15 de kapalı zarfladır. Muhammen bedel (5500) 
liradır. Muvakkat teminat (422) lira (50) kuruştur. 

Talihler her hangi bir husus için beldiyeyc müracaatları ilan 
olunur. (3688) 3-5443 

Adlive Vekaletinden: 
Hukuk işleri umum müdürlüğünde bir katiplik açıktır. 
Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıf ve şartları 

haiz olanların 11.10.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de 
yapılacak olan imtihana iştirak için evrakı müsbitelerilc birlikte mü-
racatları ilan olunur. (3751) 3-5543 

İnhisarlar umum 
müdürl~Oiinden : 

1 - Şartnamesi ve numunesine tevfikan on iki bin pak~t ~2, ~e 
dokuz bin paket de 16 çapında olmak üzere ccman yırmı hır hın 
paket siyah av kovanı pazarlıkla satın alınacaktır. . .. .. 

2 - Pazarlık 11-10-937 tarihine rastlıyan pazartesı gunu saat 
14 de Kabataş'da Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyo-
nunda yapılacaktır. .• 

3 - Muhammen bedeli on sekiz bin üç yüz lira ve muvakkat 
teminatı bin Uç yüz yetmiş iki lira elli kuruştur. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ıubcden alı
nabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
yedi buçuk güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. (6382) 3-5190 

1 - Açık eksiltme ile meclis ve müştemilatı ka,Joriferleri için 
(iki yüz) ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi meclis daire müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 
3 - Muvakkat teminat miktarı ( 420) dört yüz yirmi liradır. 

(Teminat banka mcktubt• olacaktır.) 
4 - Açık eksiltme 25-x-1937 pazartesi günü saat 15 de büyük 

millet meclisi idare heyeti odasında icra kılınacaktır. 
5 - Eksiltmeye girecekler 1937 senesi ticaret odası tescil cüz-

danını beraber getireceklerdir. (3665) 3- 5462 

Anl{.ara ok.ulları satınalma k.omis· 
yonundan: 
Cinsi mikdarı tahmini muhammen bed. ilk teminat münakasa 

fiatı lira Kr. lira Kr. tarihi saat 
Tereyağı 2320 kilo 140 kuruş 3248 00 243 60 19.10.937 salı 15 

1 - Komisyonumuza bağlı yat.lı okulların ihtiyacı olan mikuar, 
muhammen bedel ve ilk teminatı karşısında yazılı tere yağı açık 
eksiltme usulü ile münakasya konulmuştur. İhalesi 19.10.937 salı 
günü saat 15 de Ankara mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı 
kanunun (2 ve 3) cü maddelerine göre; ellerinde bulunan belgeler· 
le komisyona gelmeleri. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ilk 
teminatlarını mezkOr muhasebe veznesine teslim etmeleri ve şart· 
namesini görmek için de aynı binada komisyon katibine mürca· 
atları ilan olunur. (3697) 3- 5438 
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Ankara Levazım Amirliği Satıoalma l 
Komisyonu llanları _______ _._ 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu ilanları 1 1 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonu ilanları 

~--------~~~-· ·----------------- 1 LAN 
Askeri okullar için 14610 adet yün fanilaya verilen pahalı 

görüldüğünden 14.10.937 saat 14.30 da T~phane İstanbul levazım 
imirll ~ i satın alma komisyonunda pazarlıgı y~pılaca~tır · . 

T gh · d'I bedeli 32872 lira 50 kuruş ılk temınatı 2465 lıra 
a mın e ı en ·· " l b·ı· İ t k 

44 ku tur. Şartname ve nümunesi komisyonda goru e. ı ır. s e • 
1·1 · rşk ~ esikalariyle birlikte belil saatta komısyonda bu-
ı erın anunı v 3_5557 

lwunalan. (3753) 
lLAN 

1 - Tümen garnizonlarının ceman 12 18 ton. yul~fın ~apalı 
zarfla eksiltmesi 13 eylül 937 günü yapılmış teklıf edılen fıatlar 
pahalı görülmüştür. ~ İ k 

2 - 1178 ton yulaf bir ay müddetle pazarlıga konulmu~ur. ~. 
pazarlığı ı 1/1. ci teşrin 937 pazartesi günü saat 15 de İ:zmıtte tu· 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 _ Yulafın tasınlanan değeri 57653 liradır. İlk ınancası 4325 

liradır. . ~-· l"kl · 
4 _ Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişe1?:i~. lev~~ım ümtr ı erı 

lzmitte tümen satın alma komisyonlarında gorulebılır.. . . 
5 _ İsteklilerin belli gün ve saatmda ilk inancalarıyle bırlıkte 

İzmitte tümen satın alma komisynuna gelmeleri. (3723) 3-S556 

İLAN 

1 _ Garnizon kıtaatı ihtiyacı için 265.000 kilo yulafın 16 eylül 
937 perşemle günü kapalı zarf usulü ile yapılan münakasasına ta: 
lib gelmediğinden ART. EKS. ve ihale kanununun 40 maddesı 
mucibince yeniden münakasaya konulmuştur. 

2 _ İhale 16 ilk teşrin 937 cumartesi ~ünü saat ~2 de .Ya?ılacak
tır. Aynı gün ve saat 11 de zarfların komısyona verılmesı. lazımdır. 

3 _ Talihlerin Polatlı mal sandığına yatırılmış 805 hralık mu· 
vakkat teminat makbuzlariyle mezkur günde komisyona müracaat-

ları. .. .. _ 
4 _ Şartnameyi görmek istiyenler her gun oı;leden sonra ko-

misyona müracaatları. (3508) 3-5218 
İLAN 

1 - Ankara muhafız alayı hayvanatının ihtiyacı için 300 ~on ar: 
panın 21.10.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksıltmesı 
yapılacaktır. . . 

2 - Arpanın tutarı 12.600 lira olup muvakka~ .~em~~atı 945 lı-
radır. Şartnamesi her gün komisyonda par.asız çorul~bılır. . 

3 _ İsteklilerin kanunun 2 3 ınaddelerındekı vesıka ve temınat 
makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün . ves aaattan bir 
saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komısyonuna verme-
leri. (3545) 3-5286 

İ L A N 

Malatya birlilderinin ihtiyacı için 380200 kilo arpa satın alına
caktır. Tahmin edilen bedeli 23762 lira 50 kuruştur. 

Eksiltme 13-1.inci teşrin-937 çarşamba günü saat 11 de elaziz 
tüm satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1782 lira 19 kuruştur. 
Teklif me.ıctubları ihale günü saat 10 kadar satınalma komisyo-

nuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. . 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarınn muvakkat temınatı-

nı, koyduğu azrf içerisine koymuş olacaklardır. (3596) 3-5301 

1LAN 

Balıksir kor birliklerinin ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 350 ton una talihler) tarafından teklif edilen fiyat gali 
görüldüğünden bir ay müddetle pazarlığa konulmuş ve pazarlık 
günü olarak 11/ 1. TŞ./937 pazartesi günü saat 11 de rapılaca~tı~. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksıltm7ye ış.tı· 
rak edeceklerin de vakti muayyeninde teminat makbuzlarıyle kor 
satın alma komisyonuna müracaatları. (3538) 3-S226 

İLAN 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 1327 ton 

un satın alınacaktır. Muhammen fiatı 14 kuruş olup tutarı 185780 
liradır. lİk teminatı 10539 liradır. Şartnamesi her gün tümen Sa. 
AL. komisyonunda görülebilir. İhalesi 22.10.937 cuma günü saat 16 
dadır. Şartname ve evsaf 950 ku. mukabilinde isteklilere verilir. 
İstekliler kanunun 2. ve 3. nci maddelerindeki vesika ve teminat 
mektublarrnı havi zarflarını belli gün ve saattan en az bir saat 
eveline kadar tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3686) 3-5440 
İLAN 

1 - Diyarbekirde tayyare alanında Alıpınar ~rnizanunun su 
ihtiyacını temin için su tesisatı kapalı zarf usulıyle yapılaca~tır. 

2 - Keşif bedeli 23444 lira 80 kuruş olup muvakkat temınat 
yüzde yedi buçuk hesabı ile 1659 liradır. • . . 

3 - 21-1.ci Tş.-937 perşembe günü saat 11 de katı ıhalesı ya
pılacaktır. 

4 - Şartname ve keşif raporunu görmek isti yenler D. Bekir tay-
yare alayı inşaat ayniyat muhasibliğinden alabi!irler. . 

5 - İstekliler mezkur gün ve saatten evvelıne kadar tekhf mek
tublariyle teminat makbuzunu ve vesaikleriyle birlikte Diyarbe
kirde kor satın alma komisyonuna müracaatları( 3S80) 3-5298 

ı L A N 

1 - Ankara yollama memurluğunca 937 mall yılı içinde muh
telif istikametlere yaptırılacak 1174 ton eşya, malzeme ve erzak 
nakliyatının 14.10.937 perş.embe günü saat 15 de açık eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Nakliyatın tutarı 1956 lira 60 kuruş olup muvakkat temi
natı 146 lira 7S kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2,3 nci maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatta levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (3475) 3-5205 

İ L A N 
Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270 bin kilo arpa satın alına· 

caktır. Tahmin edilen bedeli 14850 liradır. 
Eksiltme 13-1.ci tş.·937 çarşamba günü saat 10 Elaziz tüm sa-

tmaıma komisyonunda yapılacaktır • 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1113 7S kuruştur. 
Teklif mektuplan ihale günü saat 9 kadar satın alma komis

yonuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 
Eksilbneye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temi-

t T .. AN 

Senelik muhammen kira bedeli 15u0 lira olan ve yeni inşa olu
nan Ankara gar binası dahilinde bulunan Büvet pazarlıkla ve üç 
sene müddetle kiraya verilecektir. 

Pazarlık 18.10.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada D. D. yolları 2. inci İşletme binası dahilinde 2 No. lu ko
misyon önünde yapılacaktır İsteklilerin idare merkez veznesine ya
tıracakları yüzde 7.5 muvakkat teminat makbuzları ile aynı gün saat 
14 e kadar komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. 

Kira şartnamesi 16.10.937 tarihine kadar komisyon reisliğinden 
verilir. (3721) 3-5489 

t LAN 
İlk eksiltmesi feshedilen 39984 lira muhammen bedelli yeni An· 

kara gar binası mefruşatının 21.10.937 perşembe günü saat 15 de 
Ankarada idare binasında pazarlığı yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2998.80 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikasını 
hami!en yukarda yazılı gün ve saatte komisyon reisliğine müracaat
ları lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada te-
sellüm şefliğinde görülebilir. (3667) 3-5457 

l.._ _____ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği _ı_ıa_n_l_ar_ı _____ ,f 
t LAN 

1 - Su idaresine alınacak 25000 litre benzin ile 18000 litre gaz on 
beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7775 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 583 liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek istiyenlerin hergün yazı işleri 

kalemine müracaatları ve ihale 15. tesrini evel 1937 de saat onda Be
lediye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat ona ka
dar teminatlarile birlikte teklif mektublarmı belediye encümenine 
vermelri. (3684) 3-5420 

t L A N 
1 - Yenişehirde 1155 inci adada 11 parselde 90 metre murabbaı 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli 180 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (13,5) liradır. 
4 - M Şartn~m~sini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri ka

lemine ve isteklherın de 15 teşrini eve] 937 cuma günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (3683) 3-5419 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1191 inci adada 22 parselde 33 metre murabbaı 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (99) lirad ır. 
3 - Muvakkat teminatı (7,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 15 teşrini evel 937 cuma günü saat on buçuk-
ta belediye encümenine müracaatları. (3682) 3-5418 

t LAN 
3870 lira bedeli keşifli cumhuriyet bayramında yapılacak tenvi

rat işine verilen heder haddı layik görülmediğinden 9 teşrini evel 
937 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla verileceğinden isteklilerin 
Belediye encümenine müracaatları. (3767) 3-5552 

Anl<.ara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 3747 lira 10 kuruştan ibaret bulunan vilayet aygır 

deposu i!avei inşaatı 14 teşrinievel 1937 perşembe günü saat ıs de 
açık eksiltmeye konulacağından isteklilerin ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikası ve % 7.5 teminat akçesiyle adı geçen günde vi
layet daimi encümenine ve ke§if varakasını görmek üzere de vila
yet baytar direktörlüğüne müracaatları iUin olunur. 

(3752) 3-5563 

natın konduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 
(3601) 3-S306 

İ L A .ı.\f 

Malatyada bulunan birli~Jeri~ ihtiyacı için 380200 kilo kuru ot 
satın alınacaktır. tahmin edılen fıatı 17109 liradır 

Eksiltme 13-1.ci tşl-937 çarşamba günü saat 15 de Eliiziz tüm 
satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1283 lira 17 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 14 kadar satın alma komisyo

nuna verilmiş olacaktır. Bundan sonra verilen mektublar alınmı
yacaktır. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarım muvakkat temina
tını koymuş olduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3599) 3-5304 

İ L A N 
Hozat birliklerinin ihtiyac.ı için 270982 kilo arpa satın alına

caktır. Tahmini bedeli 16936 lıra 37 kuruştur. 
Eksiltme 13-1.inci teşrin-937 çarşamba günü saat 10.30 da Ela-

ziz tüm satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1270 lira 23 kuruştur. ı 
Teklif mektubları ihale günü saat 9.30 kadar satın alma ko-

misyonuna verilmiş olacaktır. ~undan sonrakiler alınmıyacaktır. 
Eksiltmeye girecekler istenılen vesikalarını muvakkat temina-

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3600) 3-5305 

İ L A N 
Elazız kıtaatının il..iyacı için 270017 kilo kuru ot satın alına

caktır. Tahmin edilen fiatı 13500 lira 85 kuruştur 
Eksiltme 13-I.inci tş.-937 çarşamba günü saat 14.30 da Elaziz 

tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakakt teminatı 1012 lira 56 kuruştur . 
Teklif mektubları ihale günü saat 13.30 a k:.dar satın alma ko

misyonuna verilmiş olacaktır. Bundan sonra verilen mektublar a
lınmaz. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-
tınr koyduğu zarf içersine koymuş olacaklar. (3598) 3-5303 

t LAN 
Hozatta bulunan b~rlikl7rin ihtiy~cı için 270982 kilo kuru ot 

satın alınacaktır. Tahmın edılen bedelı 14904 lira 1 kuru~tur. 
Eksiltme 13. 1. ine; Tş. 937 

çarşamba günü saat 16 da Elaziz
de tüm binası içerisinde satın al
~a komisyonunda yapılacak, ek
sıltme kapalı zarf usuliyle ola
caktır. 

Muvakkat teminatı 1117 lira 
80 kuruştur. 

Arpa 540,000 4 21600 1620 lS/ 1. Teşrin/937 15 Kapalı zarf 12 
Yulaf 540,000 4 21600 1620 15/ 1. Teşrin/937 16 Kapalı zarf l~ 

Teklif mektupları ihale günü 
saat 15 kadar satın alma komis
yonuna verilecektir ve bu saat· 
ten sonra verilen mektuplar ka
bul edilmiyecektir. 

1 - Adanadaki tüm merkez kıtaat ve müessesatmın senelik ihtiyacı için yukarıda cins ve mıkdarı 
yazılı iki kalem yem alınacaktır. 

2 - Şartname satın alma komisyonundan bedelsiz alınabilir. 
3 - Eksiltme tüm binasında tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Teklır meKn.toıan ınaıe saatmdan oır saat eve1 satın alma komisyonuna verilmis olacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesaiki gösterecek-

lerdir. (3511) 3-5207 

Ekısiltmcye girecekler isteni
len vesikalarr · muvakkat temi
n.atı!l koymuş olduğu zarf içeri
sın• koymuş bulunacaktır. 

(3597) 3-5302 

300 TON LAVAMARİN KÖMÜRÜ 
T ahmin edilen bedeli (39000) lira olan yukarıda mikdarı ve cin· 

si yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın ~1~ ko
misyonunca 1.11.937 pazartesi gün saat ıs de k.apalı zarf .ıle ıhale 
edilecektir. Şartname (1) lira (95~ kuruş mukabılın.de komısronda.n 
verilir. Talihlerin muvakkat temınat olan (2925) lırayı havl teklıf 
mektublannı mezkfır günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerjndeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

( 3720 3-5565 
80 TON PLATlNEN SAÇ 

Tahmin edilen bedeli (9600) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın ~l~ ko
misyonunca 19.11.1937 cuma günü saat 1~ de kapalı a.z:f ıle t.hale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır. Tahple
rin muvakkat teminat olan (720) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkiır gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (3679) 3-5401 

50 TON YONGA 
Tahmini bedeli 375 lira olan yukarıda mikdafı yazılı yonga as· 

keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına komisyonunca 22.10. 
937 çarşamba günü saat 14.30 da açık arttırma ile satılacaktır. Şart
name paras ız olarak komisyondan verilir. İsteklilerin muvakkat 
temint olan 28 lira 13 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları, 

(3719) ~5499 
9 TON ALEMİNYUM 

Tahmin bedeli (9450) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazı· 
1ı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 22.l 1.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkkat teminat olan (708) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3742) 3-5514 
İLAN 

18.11.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edileceği 
1.3.5. birinci teşrin 937 günlerinde ilan edilen 9 ton aleminyumun i .. 
halesi görülen lüzuma binaen 22.11.937 pazartesi günü saat 15 to 
yapılacağından mezkur günlerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. 

(3743) 3-5515 

1 
lstanbul Üniversitesi Artırma, Eksilbne ve 1 

pazarlık komisyonu ilanları 
'----------------~---- -------~~~----~---

1 - 119697 lira 71 kuruş keşif bedelli lstanb~lda Cerrahpaşada 
yapılacak göz pavyonu inşaatı kapalı .zarfla eksıltıneye konulmuı• 
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlardxr; 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Muvakele projesi, 

'; , C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
i D - İnşaata dair fenni şartname ve ilişikleri, 

E - Keşif hulasa cedveliı 
F - Projeler, 
İstiyenler bu şartname ve projeleri 600 kuruş bedel ile Oniver• 

site rektörlüğünden alabilirler. . 
3 - Eksiltme 21.10.937 perşembe gUnü saat 15 de İstanbul Ünı· 

versitesi rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bayındulık bakanlığından alınını' 
1937 senesine aid bina müteahhidlik vesikasile bir defada 100 bin 
liralık inşaat teahhüd ve ikmal etmiş olması lazımdır. 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmig 
olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü madde
de yazılı saate kadar gelmit olması ve dış zarfının mü.hür mumu ile 
iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecıkmeler kabul 
edilmez. (6666/ 3716) 3-5492 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu Hanları 

·-------------- ------------· l LAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyat 58 lira olan 180 tane 

gardirop kapalı zarfla eksiltmeye kon.muştur. 
2 - İhalesi 26.10.937 sah günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı (783) liradır. 
4 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. 

SA. AL. KO. nuna müracaat. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 cü 

madelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublariyle 
birlikte ihale saatından en az bir saat evel komisyona vermeleri. 

(3769) 3--55S9 
l LAN 

500 kilo beyaz yağlı boya pazarlıklaahnacaktır. Pazarlığı 11.10. 
937 pazartesi günü saat 10 dadır. Evsaf ve nümunesini görmek is. 
tiyen hergün M. M. V. Sa. alım komisyonuna müracaat ve pazarlığa 
gireceklerin belli gün ve saatında komisyona gelmeleri. 

(3768) 3~5558 
t L A N 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 250 iki yüz elli kuruş olan 
15000 tane yün fanilanın ihale gününde istekli çıkmadığından pa· 
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 11-10-937 pazartesi günü saat 14 dedir. 
3 - İlk teminatı (2812) iki bin sekiz yüz on iki lira elli ku

ruştur. 

4 - Şartname be~ ·~i 188 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. eli madde4 
]erinde gösterilen vesikalarla birlikte belli gün ve saatinde M.Mc 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri (3695) 3-5468 

İ L A N 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiatı (575) beş yüz yetmit 

beş kuruş olan (5600) beş bin altı yUz metre kurşuni kaputluk kUI 
maş kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 18.10.937 pazartesi gUnü saat 14 dedir. 
3 - İlk teminatı (2415) liradır. İki bin dört yüz onbeş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (161) kuruş mukabilinde M.M.V. sa-

tın alma komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madı. 

delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublariyle bir
likte ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. satuı alma ka. 
misyonuna vermeleri. (3566) 3--5299 

BİL 1 T 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı (6050) altı bin elli lira oları 

20 ton benzin ile 1638 kilo makine yağı ve 20 teneke gazyağı kapaııı 
lı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 12.10.937 salı günü saat 11 dedir. 
3 - Evsaf ve şartnamesi hedelsiz olarak satın almada. verilil't 
4 - İlk teminatı 453 lira 75 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ı. ve 3. ctl 

maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminat ve teklif mektubla· 
tiyle birlikte ihale saatinden en az bir saat evel M. M. V. satın alma 

ı komisyonuna vermeleri. (3526) 3-SZ03 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Kumbar~ biri . 

BALIK YAGI ~ 
~ 

Kilosu 85 Kuruş Ulus, Halk Sineması:~ 
~ 

Sırasında Sakarya Eczanesi :~ 
'.I 

Rlıl19~~~~Nlllll!llB~-~~ .... ,..~~~~SI!~~ 

Yenişehir belediye riyasetinden: 
1 - Musaddak projeler mucibince 19143 lira bedel keşifli Ye

nişehir kasabasında elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme günü 10.11.937 çarşamba günü ıaat 16 da Yenişe· 
lak beledıyesi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İşbu tesisata aid keşif evrakı ve projelerin birer kopyala
rı fstanbulda Galatada Selanik bankası beşinci katta mühendis 
Hasan Halettedir. 

Kopyaları görmek ve almak istiyenler 225 kuruş bedel mukabi
linde mumaileyh mühendis Hasan Haletten alabileceklerdir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler % de yedi buçuk teminatla
rı tutarı olan 1435 lira 72 kuruşluk teminatlarını teklif varakala
riyle birlikte göndermelidirler. Eksiltmeye girecekler teklif mek
tublarını ihale saatından bir ıaat evcl belediye reisliğine gönder
meleri. 

5 - Eksiltmeye talih olanlar Tiirkiyenin bir kaç mahallerinde 
yapmış oldukları tesiatlarda muvaffak olduklarını mübeyyin ve· 
aikaları ibraz edeceklerdir. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler belediyemize müracaat ede-
bilirler. (6576/ 3646) 3-5383 

l\lardin gümrük tal)uru satın 

alma komi~yonu llaŞli.anlığından: 

Cinsi 

Arpa 

Un 

Mikdarı 
Ki1o 

280350 

150000 

Tahmin 
edilen 

bedeli 
Lira K. 

16344,40 

% 7,5 
Güvenme 
akçesi 
Lira K. İha1e sureti 

İhalenin 
yapılacağı 

Gün Saat 

1225,83 Kapalı zarf 21.10.937 9 E 
19620,00 1471,50 Kapalı zarf 21.10.937 10 8 

A - Yukarıda yazılı iki kalem erzak hizalarında gösterilen gün 
~e saatte Mardın giımrük taburu karargah binasında satın alına
caktır. 

B - İ tekrter şartnameyi hergün sözü geçen binadaki satın -
alma komis~onundan paras z alıp görebilirler. 

C - Bu ıki kalem erzaka aid zarfla ı istekliler her kalemin hi
zasında gôstenlen saatten enaz bir saat eveline kadar komisyona 
vereceklerdir. 

D - Te lif m,.ktupl rında artnamenin tamamen okunup ka
bul ed ldi i ve te dif olunan fiatların hem yazı ve hem de rakam 
ile yazı'ıp h k ve s· inti om yacaktır 

. E - İstekliler her kalemin hizasında gösterilen yüzde 7,5 te
mınat akçe mi Mardin gümrü rüne yatırarak makbuzu veya temi
nat mektubu ile şartnam nin dördiincu maddesinde yazılı vesika-
yı zarfın içine koyacaklardır. (3642) 3-5461 

tktisat V ekiletinden: 
1 - Vekalet hademeleri için 99 takım erkek kostümü ile 1 ta

Jrrm kostüm tayyor diktirilecektir. 
. 2 - Tahmin edilen dikiş bedeli (850) lira olup muvakkat te

aın.ptı (63.75) kurştıır. 
- - İhalesi 22.10.937 tarihine rastlayan cuma günü saat 10 da 

&ıe.a..ını Dlüdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
- Isteklilekri~. şartnameyi görmek ve % 7 .5 muvakkat teminat 

P uınr yatırma uzere levazım müdürlüğüne müracaatları ilan o-
lunu!'. (3762) 3-5562 

l __________ sA_v_Ho_•n_;A_~_!_.E_L ________ ~, 

Balıkesir vilayetinden: 
1 - Pazarlığa konan it: Balıkesir ve merkez köylerinde (44) 

Dursunbey kazasında (15) Sındırğıda (25) Balyada (15 ki ceman 
(99) göçmen hanesi kerpiçten yapılmak şartiyle ve anahtar te!dimi 
olup muhammen bedeli beheri (4?5) lira (62) kuruş 

2 - Bu işe aid dosya muhtevıyatı şunlardır. 
A - Pazarlık şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Umumi şartname, 
E - Fenni ve hususi şartnan
F - Keşif cetveli 
İstiyenler bu şartname ve keşif dosyasının Balıkesirde islcan 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Pazarlık 13.10.937 tarihine müsadif çarşamba günü İskan 

müdüriyetinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Pazarlığı müteakib ihale bedeli üzerinden % 15 teminatı 

katiye alınacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için ~alibin bu işleri başarabileceğine 

dair nafıa dairesinden alacağı vesıkayı ibraz etmesi mecburidir. 
(6549/3629) 3-5332 

ZAYİ 
Memurlar kooperatif şirke

tinden aldığım 952 No. lı hisse 
senedimi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Maarif V. odacı İhsan Erdemir 
3-5560 

ZAYİ 

Ankara belediyesinden aldı
ğım köpeğimin 99 numarasını 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

P. Salamon Kalvi 
3-5567 

ZAYİ 
Kooperatifin 3422 No. lu his

se senedimi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Kınacı han 21 No. da Sıdıka 
3-5568 

En hoş meyva tuzudur. İnki 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka_ 
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları önler. Hazrnı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Kiralık Daire 
Aranıyor 

Şehirde 2 ila 3 odalı kiralık 
bir daire aranmaktadır. Taliple
rın A.A. işaretiyle Ulus·a yazma-
ları 3-5573 

ZAYİ 
Ankara memurlar kooperati

finden aldı ;.ım 2332 numaralı 
hisse sened:ni zayi ettim Ye
nisıni alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur . 

H ssedar A. Korte) 
3-5570 

Kiralık Dükkan 
Kasrıb, bakkal ara ında 15 bi· 

rinci teşrinde bo 3lacak büyük 
meyva ve sebezli Yen·<=ehir, Meş· 
rutiyet c<>d. üzerinde Türker so
kak kösesii'ıde. 

Kasaba ve 3835 telefona. 
3-5574 

Kiralık Daire 
Orduevi kar!nsında Akasya a. 

partımanında daire: 2 

ZAYİ 
Ankara memurin kooperati

finden aldığım 2925 No. hisse se
nedimi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 

Cumhur başkanlığı orkestra
sında Enver. 

3-5566 

SATILIK EŞYA 
Ankaradan müfarekat oolayı

aiyle fevkaliide zarif bir yatak 
odası, maroken koltuk takımı, 
yemek salonu ve daha bazı eşya 
satılıktır. 

Seliinik caddesinde (Yenişe
hir) 3 numaraya müracaat olu. 

_nur. 3-5551 

ANKARA BİRİNCİ SULH HU
KUK HAKİMLİÔİNDEN: 

Ankara Ulucanlarda 14 No. 
da Bayan Lütfiye, Öz türk ma
haliesinde Tekmen sokak No. 11 
de Bn. Samiye vekilleri avukat 
İbrahim l~emal Oran tarafından 
Anafartalar caddesinde Santral 
kıraathanesi üezrinde 33 No. da 
Bayan Nimet aleyhine açılan talı.. 
liye davasının yapılmakta olan 
duruşmasında Dava olunan Ni
metin adresi meçhul olduğundan 
kendisine tebligat yapılamadı· 
ğından usulün 141 inci maddesi 
mucibince ilanen 20 gün müddet
le davetiye tebliğine karar veril
miş, duruşma günü 2.11.93 7sah 
saat 10 na bırakılmı,tır. Yevmi 
mezkurda bizzat hazır bulunma
dığı veya bir vekil göndermediği 
takdirde muhakemesine gıyaben 
bakılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

3-5569 

Kiralık Daire 
Anafartalar caddesi Güzeller 

sokak numara 9 apartımanda i
kinci kat kiralıktır. lstiyenler 
Türk maarif cemiyetinde Hamdi 
Önala müracaat edebilirler. 

Telefon. (2182) 
3-5539 

Kiralık daire 
Vek~letl~re yakın bet oda

lı kalonferlı tam konforu haiz 
bir daire kiralıktır. Ziraat Ban
kasında Sadi Seçkin'e müracaat. 
Tel: 3406 3-5523 -

Dr. Nusrat 
l{arasu 

Cebeci Merkez Ha•tahane•i 
iç hastalıklar mütehasaısı 

Her gün hastalarını saat 15 
den sonra Çocuk sarayı yanında, 
Himayei Etfal apartımanında 
kabul eder. Telefon: 3613 

. 
Fransızca ve Ingilizce 

Hususi Ders 
Kınacı han No. 7 Tel :3714 

YENi 
BU GECE 

T .C. Merkez Bankasından: 
Türkiye cumhuriyet Merkez bankası hakkındaki 1715 nu- , 

maralı kanunun 17 inci maddesinde yazılı salahiyete müste
niden bankamız 30 kanunu eve} 1341 tarih ve 701 numaralı 
kanun mucibince basılmış olup halen tedavülde bulunan ka-

~ ğıd paraları tebdile karar vermiştir. 
\ 15 T. evel 1937 tarihinde tedavüle ilk çıkarılacak kupür, beş 
\ liral~k ~l_lpürdür. ~eni beş liralık kupürün vasıflarını aşağı· 
i da bıldırıyoruz. İstıyenler yeni banknotun asli nümunelerıni 

ban.k~ız ve bütün bankalar gişeleriyle malsandıklarmda gö
rebılırieı:: Bu. yeni beş liralıkların tedavüle çıkarılmasına 
başlandıgı tarıhten itibaren beş sene müddetle eski kağıd pa
ralar da mecburi olarak tedavül edeck ve bundan sonra mü
ruru azman müddeti nihayetine kadar yani beş sene daha 
Merkez bankası gişelerinde tebdil edilebilecektir. 

~ Diğer kupürler.in tebdile başlama tarihleri ileride ayrıca 
ilan edilecektir. 

Bu yeni beş liralıkların ebadı 7X15.5 santimetredir. 
-~e~.tosu (Ön yüzü) : koyu mavi olup sağ tarafında A

tat~rk .un resımlerini, ortasında renkli bir tezyinat rozetini, 
(I'u.rkıye Cümhuriyet Merkez Bankası) (11 Haziran 1930 ta
r~hlı ve 1715 Numaralı kanuna göre çıkarılmıştır.) ibareleri

i nı ve Bankanın Umum Müdür ve Umum Müdür Muavininin im
zalarını, dört yerinde kırmızı renkte seri ve sıra numaralannı 

ı ihtiva eder. 
ı Dört köşesinde madalyonlar içinde ve ortasındaki roze

tin üzerinde kıymeti ifade eden (5) rakamları ve üst köş.eler
~ de ve rozet üzerindeki bu rakamların altında da yazı ile 
~I (Türk Lirası) kelimeleri vardır. Orta alt kısmında birer 

seri ve sıra numaraları ile banka imzalarının bulunduğu ma
halde çok küçük yazılarla yazılmış (Türkiye Cümhuriyet 
Merkez bankası 5 Türk Lirası) ibarelerinden tertib edilmit 
bir fon vardır. 

Versosu (Arka tarafı) : Yeşil renktedir. Üst ortasında 
(Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası) ibaresi ve iki üst kö
şesinde yuvarlak madalyonlar içinde (5) rakamiyle altlarında 
yarı daire şeklinde (Türk Lirası) yazıları vardır. Ortasında 
esas vinyet (resim) olarak (Ankara güven anıtı) mevcud o

~ lup Türk stilinde bir kemerle Türk tezyini sanat motiflerin
i den tertib edilmiş bir çerçeve ile çevrilidir. Sağ tarafında yu
~ varlak beyaz bir madalyon içinde kağıd imalinde filigran o-
l larak tertib edilmiş Atatürk'ün efijileri (resimleri) vardır ki 
~ banknot aydınlığa tutulduğu azman her iki tarafından bu 
ı filigran görülebilmektedir. 
ii Banknotun her iki tarafı taydus (çelik) tabıdır. 
~~ 3-5511 
~~~~~-~ ... DliDIJDllDllatllllillllllllZ:ıml .... llllllllıraı11111~11 

Nafia Vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gazi terbiye enstitUstl 

yanında yapılacak Müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatıdır. x .. 
fif bedeli: 32920. lira 22 kuruştur. 

2. - Eksiltme 25.10.937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekileti 
yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. - Eksiltme p.rtnameai ve buna müteferri evrak 165 kurut 
bedel mukabilinde yapı itleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - E~iltmeye girebilmek için talihlerin 2469. Ura 2 kuru!~ 
vakkat temınat vermeleri ve Nafıa vekaletinden almmıt yapı ıtle:n 
müteahhidliği vesikası haiz olmaları lhımdır. 

5. - İsteklilerin teklif mektublarınr ikinci maddede yasılı sa
atten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mubbili~ 
de vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3734) 3-5564 

Ankara Valiliğinden: 
Hususi idareye aid Çakırlar mahalleıinde 68/g sayılı hanenin 19 

aylık icarı açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Bir aylık kira bedeli muhammeneıi 35 liradır. 
Taliplerin 19 aylık kira bedeli muhammenes.i olan 665 lira üze

rinden yüzde 7 .5 teminat vermeleri ve ihale günü olan 21.10.937 ta
rihine müsadif perfCIDbe günü aaat 15 de encümeni daimiye gelme
leri ve şartnameyi gönnek iıtiyenlerin hususi idare tahakkuk ve tah-
ıil müdüriyetine müracaat etmeleri itan olunur. (3773) 3-5572 

Ankara inhisarlar başmüdürlü· 
ğünden: 

Birisi 287 lira 48 kuruşluk ve diğeri 266 lira 9 kuruttuk tutan 
olan iki keşif varakasına göre Hatıpçayındaki idaremiz barut de
posunun etrafına kanal açılması, tq döşenmesi, yol tamiri ve de
mir izgara yapılması gibi işler ve tamirat açık eksiltmeye konul
muştur. 

Açık eksiltme ve ihale 25.10.937 tarihinde saat 16 de baş mil· 
dürlüğümüz binasında toplanacak komisyonda icra edileceğinden 
tayin edilen gün ve saatte taliblerin27lira 53 kuru§ ilk teminat pa
ralariyle birlikte komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

(3763) 3-5561 

Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinden : 
5.10.937 (dahil) gününden itibaren: 

A - Cumartesi günleri - Anl..aradan - İstanbula 
yolcu tayyaremiz 
Bankalar caddesi P. T. den otobüsümüz 

B - Cumartesi günleri hariç • haftanın diğer günlerinde 
lstanbuldan Ankaraya 

Karaköy P. T. T. den idare otobüsümüz 
Hareket edecektir. 

Saat 
ıs de 
14,S ,. 

15 d• 
14 ,, 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. ((3711) 3-5497 

SiNEMALAR HALK 
4 geniş oda, hir hol, banyo ve 

bütün konforu havidir. 
3 numarada oturanlardan so-

rulması. 3-5555 

lmti yaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Uful eden Sinema aleminin en 
tanınmıf yıldızlardan Jean Harlow'. 

un ölümünden evvel William Powel 
ile birlikte en 10n çevirdiği büyük 

tabeaer 

BU G(}N BU GECE 

Esrarengiz ve balta girmemif .ahfi 
ormanlar araamda geçen heyecanb 

biiyük scrgüzeıt filmi 

TARZAN KAÇIYOR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FEN1* 
Ulus Basımevi: ANKARA 

İKİ KARILI KOCA 
Johny Weismuller - Maureen O'Sullavan 

Ayrıca: Paramunt Dünya Haberleri 
Fransızca sözlü 

Ayrıca: Dünya Haberleri Halk matinesi 12.15 de ÇIRIL ÇIPLAK 

ŞEHİR B AHÇESlNDE · 
BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

PATRONUM KOCAM 


